Snättringe SK och IFK Enskede inbjuder till
Distriktsmästerskap i orientering
Lördag 25 Augusti Långdistans och UP
Söndag 26 Augusti Medeldistans och UP
Tävlingsarena

Skogsarena i närhet till Sunnerby samhälle, Sorunda.

Koordinater

WGS84 decimal (lat, lon) 59.024656, 17.833804
SWEREF99 TM (nord, öst) 6546247, 662661

Parkering

Max avstånd från arena ca 1500 m, avgift 30:-.

Klasser

Mästerskaps-, kort-, utvecklings- och inskolningsklasser samt öppna motionsklasser.

Kollektivtrafik

Buss 783 eller 858 stannar på hpl Sunnerby Malm, därifrån gångväg 300 m till arenan.

Start

Första ordinarie start 10.00 lördag och söndag. Start i öppna klasser lördag 10-12 och
söndag 10-12. Avstånd till start 400 m lördag och 800 m söndag.
Via Eventor senast söndagen den 19 augusti klockan 23.59 Efteranmälan mot 50%
högre avgift senast onsdagen den 22 augusti kl 21.00. Öppna motionsklasser, U1-U4
och inskolning, anmälning även på arenan mellan klockan 9.30-11.30 lördag och söndag.
Tävlande från andra distrikt är hjärtligt välkomna att anmäla sig i samtliga klasser men
tävlar inte om distriktsmästerskap.

Anmälan

Stämplingssystem

Sportident, hyrbrickor ges till löpare utan anmält bricknummer (hyra 30:-). Kostnad för
borttappad hyrbricka debiteras 400:-

Anmälningsavgifter

Ungdom t.o.m 16 år 75:- övriga 120:-. Avgifterna faktureras i efterhand.

Karta:

Sorunda, nyreviderad 2018 av SÖKA enl ISOM 2017. Ekvidistans 4 m Skala 1:15 000
för DH 16-DH 21 (offsettryckt) Lördag. DH60- har 1:7 500. Övriga 1:10 000.

Banläggning:

Banlängder och svårighetsgrader enligt SOFT:s tävlingsregler. Sammanslagning av
klasser kan komma att göras i enlighet med SOFT:s tävlingsregler. Om det blir aktuellt
med delning av rankingmeriterade klasser kommer företräde att ges för tävlande för
Stockholmsklubb. Annars kommer gallring att ske enligt SOFT:s principer. Reservlistor
kommer att upprättas och information om uppflyttning anslås på arenan senast 9.00
respektive tävlingsdag (enbart H21 medel är realistiskt med gallring).

Terrängbeskrivning: Typisk Södertörnsterräng med detaljrika höjder, sankmarker och ett mindre antal
skogsvägar och stigar. De lättare banorna går i områden med kulturmark, flack tallhed
och stigar. Svagt till måttligt kuperad terräng. Lördagens längre banor kommer in i ett
område med starkt kuperad terräng. Generellt sett god eller mycket god framkomlighet.
Mindre partier med tät granskog förekommer.
Dusch:

Omklädning och varmdusch inomhus för damer, utomhus för herrar.

Servering:

Välförsedd högkvalitativ servering.

Försäljning och utställning OL-Specialisten finns på plats med sedvanligt utbud av orienteringsprodukter och
även annat som behövs för träning. En del klipp kommer kunna göras.
Berit Runeström säljer egentillverkade smycken - se till att komma tidigt, de tenderar att
ta slut fort.
Eletta Automation tar upp order på reflexstavar inför den mörkare säsongen,
svensktillverkade kvalitetsprodukter som följer den nya standarden.
Nynäshamn kommun är på plats för att berätta om möjligheterna till friluftsliv och inte
minst möjligheter för träningsläger - leta efter cykeln!
Första hjälpen:

Utrustning och hjälp till självhjälp finns.

Miniknat:

Start mellan 10-12 bägge dagarna, avgift 30:-

Barnpassning:

Inlämningstid från 9.30, för barn från 4 år och uppåt. Avigt 30:-

PM

Publiceras i samband med startlistan. Innehåller viktig information.

Startlistor/resultat

Startlistan publiceras efter att efteranmälan gått ut. Anmälan till tävlingen medför
publicering av deltagande och resultat på internet. Resultat och sträcktider publiceras på
Eventor och Winsplits direkt efter tävlingen.

Behandling av Personuppgifter: Snättringe SK och IFK Enskede behandlar personuppgifter i samband med
anmälningar, startlistor, resultatlistor på Eventor och WinSplits samt fakturering av
anmälningsavgifter i enlighet med klubbarnas integritetspolicy som överensstämmer
med Riksidrottsförbundets rekommendationer. Frågor och särskilda önskemål avseende
behandling av personuppgifter kan ställas till info@snattringesk.se.info@snattringesk.se
Huvudfunktionärer

Tävlingsledning Anders Wisén 072-453 6586, Kåre Axell (bitr.) 070-246 89 80
Banläggare Ulf Persson/Janne Frödin
Bankontrollant Per Kallhauge
Tävlingskontrollant Thomas Widehag, Sundbybergs IK

Information

All information i form av startlistor, resultatlistor, inbjudan, PM etc... på Eventor.

Människorna i Nynäshamn har levt och verkat i Nynäshamn med de anrika socknarna Ösmo och
Sorunda sedan vikingatiden. Det ger oss en historia som är mer än tusen år gammal. Idag är
Nynäshamn en given del i Sveriges mest snabbväxande tillväxtregion. Här byggs nya stora Norviks
hamn. Det finns pendeltåg och motorväg hela sträckan till centrala Stockholm. Det finns daglig
färjetrafik till olika destinationer runt Östersjön och många lyxkryssningsfartyg anlöper hamnen. Allt
tyder på att denna tillväxt kommer att bli ännu starkare i framtiden.
Vi vet att Nynäshamn är en bra plats. Här ryms den aktiva fritiden och det eftertänksamma lugnet.
Här frodas landsbygd och tätort, eldsjälar och entreprenörer, nyskapande företag och
tusenkonstnärer. Och här möts människor från världens alla hörn för att skapa det goda livet nära
havet.
Vi är jätteglada att få välkomna er vår kommun! Vi hoppas att ni får spänningsfyllda tävlingsdagar och
tid att upptäcka och uppleva Nynäshamn!
På www.visitnynashamn.se finns inspiration och information och du är alltid välkommen att kontakta
vårt Besökscentrum på 08-520 737 00 eller info@nynashamn.se Följ också Facebooksidan I Love
Nynäshamn, för uppslag och roliga tips.
Lycka till i tävlingarna och varmt välkomna till Nynäshamn!
önskar
Nynäshamns Besökscenter och Nynäshamns kommun

