Ärla IF och IK Standard välkomnar er härmed till 2018 års Eskilstuna Weekend
med arena vid Sågarsvedet!

INBJUDAN
DISTANSER

Fredag 6 juli, medeldistans.
Lördag 7 juli, långdistans.
Söndag 8 juli, långdistans.

KLASSER

HD10-HD90, U-klasser samt öppna klasser.

BANLÄNGDER

Enligt SOFT:s rekommendationer. Kommer i
uppdaterad inbjudan.

EFTERANMÄLAN

Senast onsdag 4 juli via Eventor senast 23:59.
50 procent högre startavgift i alla klasser.
Vakansplatser på tävlingsdagen (begränsat
antal) 100 % högre startavgift.

ÖPPNA KLASSER

Anmälan på arenan fredag 17:30-19:00, lördag
10:00-12:30, söndag 10:00-12:30.

STÄMPLINGSSYSTEM

Sågarsvedet 8 km söder om Ärla. Vägvisning
från vägen Ärla-Högsten 6 km söder om Ärla.
Badplats finns i anslutning till arenan.

SportIdent användes i alla klasser. Ange eget
SI-nummer vid anmälan. Övriga får hyra SI-pinne, kostnad för alla dagarna 90 kr. Hyrpinne
Öppna klasser 30 kr/dag. Ej återlämnad SI-pinne debiteras med 600 kr.

ANMÄLAN

STARTSTÄMPLING

SAMLING

Eskilstuna Weekend är en 3-dagarstävling.
Deltagande enstaka dagar hänvisas till öppna
klasser. Anmälan i ordinarie klasser via Eventor
senast söndag 1 juli klockan 23:59.

ANMÄLNINGSAVGIFTER

17 år och äldre 390 kr.
16 år och yngre 225 kr för alla tre etapperna.
Öppna klasser 17 år och äldre 130 kr per dag.
16 år och yngre oavsett klass 75 kr per dag.

Alla dagarna för öppna klasser, U-klasser och
inskolning.

START

Fredag 6 juli: Första start 18:00 för alla klasser.
Lördag 7 juli: Första start 11:00 för alla klasser.
Söndag 8 juli: Första start 11:00 för alla klasser.
HD21, HD20 och HD18 har jaktstart på etapp
3, där första starttid för klassen publiceras lördag eftermiddag före 18:00.

TERRÄNGBESKRIVNING

PARKERING

Fredag 6 juli: Korta barn- och ungdomsbanor
och enkla öppna banor med stigsystem, delvis
röjda, spånade och snitslade. Enbart skogssklädd terräng för alla banor. 16 år och äldre
sönderskuret, måttligt kuperat med många små
sankmarker och även större sankmarker. Vissa
partier mycket detaljerade. Huvudsakligen ganska gles barrskog och bra sikt men områden
med tätare skog förekommer.

INGA HUSBILAR OCH HUSVAGNAR ryms
vid arenan. Dessa erbjuds en egen P/CAMPING/UPPSTÄLLNING en dryg kilometer från
arenan. Kostnad 300 kronor oavsett om man
”övernattar” nära arenan eller flyttar till den
centrala förläggningen.

I huvudsak fantastisk sörmländsk terräng där vi
utnyttjar ett område som inte använts för tävling på mycket länge.

Lördag 7 juli & Söndag 8 juli: Korta barn- och
ungdomsbanor och enkla öppna banor huvudsakligen stigsystem, delvis röjda, spånade och
snitslade. Enbart skogssklädd terräng för alla
banor. 16 år och äldre sönderskuret, måttligt
kuperat med många små sankmarker och även
större sankmarker. Vissa partier mycket detaljerade. Även mer öppna flackare områden
med snabblöpta berghällar och sankmarker
förekommer. Huvudsakligen gles barrskog och
bra sikt men små områden med tätare skog
förekommer.

KARTOR

För långdistansen nyproducerade 2017-2018
och för medeldistansen reviderad 2018. Skala
1:10 000 alla dagar och för alla klasser utom
1:7 500 för HD60 och äldre samt att i Ö5-Ö8
erbjuds både 1:10 000 och 1:7 500. Kopierade
”medföljarkartor” kommer att finnas i klasser
som tillåter uppföljning. Ekvidistans 3 meter.

Alla dagar parkering på mindre gräsytor och
vägar 200-1000 meter från arenan. Kostnad
parkeringsdekal för tre dagar 60 kr. Kan köpas
vid campingen vid Åsborgen eller vid infart till
parkering första etappen. P-pris per etapp är 30
kr.

PRISUTDELNING

Lördag och söndag kl. 10:15 prisutdelningar för
etappsegrare. Söndag enligt PM och löpande
för alla klasser. BRA prisnivå och särskilt i barnoch ungdomsklasser! Även en hel del lottade
priser i öppna klasser. Nyheter på prisfronten
publiceras löpande i Eventor och www.arlaif.se!

INVIGNING

Genomförs 17:20 fredag 6 juli.

SERVERING

Med stort utbud mitt på arenan.

SPORTFÖRSÄLJNING
Letro Sport.

BARNPASSNING OCH MINIKNAT

Max 100 meter från arenan. Miniknat med ny
bana varje dag. 20 kr i avgift med priser till alla!

Kartritare: Roy Fransson och Zdenek Rajnosek.

DUSCH

STARTLISTOR, PM OCH RESULTAT

TÄVLINGSREGLER

Startlistor, PM och resultat kommer att finnas
på Eventor och www.arlaif.se under fliken
orientering. Samma info kommer också att
anslås i pappersform på arenan.

Max 100 meter från arenan.
Svenska Orienteringsförbundets.

CAMPING OCH FÖRLÄGGNING

Vid Ärla IF:s idrottsplats Åsborgen med tillgång
till duschar och toaletter inomhus. För husvagnar och husbilar huvudsakligen grusytor. Stora
gräsytor för tältning och också möjighet till
inomhusboende på hårt underlag.
Kostnader:
Fredag 13:00 till söndag 18:00.
Husvagnar och husbilar 300 kronor.
Tältning 240 kr och inomhusförläggning 150 kr.
Anmälan görs via Eventor.
Camping och logiansvarig:
Tommy Ljungkvist
TommyLjungkvist@telia.com, 070-5570766

ÖVRIGA BOENDEN

Boende rabatterat på hotell, i vandrarhem och
bed and breakfast kommer att erbjudas av oss
arrangörer i Eventor. Se länk.

MOUTAINEBIKEORIENTERING

Kommer att erbjudas vid Åsborgen med start
16:30-17:30 lördagen 7 juli. Fyra öppna banor
cirka 3-9 km med både föranmälan och anmälan på plats.

TRIVSELARRANGEMANG

Lördag 7 juli kommer en kamratmåltid vid
Åsborgen att erbjudas alla intresserade. Start
cirka 19:30. Mer detaljerad inbjudan kommer i
Eventor.

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare:
Thomas Knutsson
thomas.knutsson@eskilstuna.se, 070-6253876
Biträdande tävlingsledare:
Tomas Ljungkvist
Tomas.Ljungkvist@gmail.com, 070-2253706
Banläggare:
Fredag:
Rudolfs Zernis
Rudolfs.Zernis@gmail.com
Lördag & Söndag:
Lisa Andersson
lisa_bullerbyn@hotmail.com, 070-8364176
Henrik Jonsson
Henrik-jo@hotmail.com
Tävlingskontrollant:
Barry Widelund
barry@widelund.se, 070-744 55 09
Bankontrollanter:
Viktor Larsson och Emil Andersson.
Media och upplysningar:
Johnny Fransson
Johnny.Fransson@gmail.com, 070-3474628

Varmt välkomna till detta deluxearrangemang med naturskön arena,
fantastisk fin orienteringsterräng och härlig orienteringscamping med
trevlig kamratmåltid.

Vi ses 6-8 juli!

Ärla IF & IK Standard

