Inbjudan & PM

Tävlingssponsor

Till Förenklad MtbO
Samtidigt med

Ösaträffen 2018

Hyreslägenheter i Alfta/Edsbyn

Lördagen 2 juni
Samling: Svenska Fönster Arena på Ön i Edsbyn, senast kl.09.00 för uthämtning av
nummerlappar, eventuellt lån av kartställ samt Sportidentpinne för stämpling
Distans: ca 40 km, närmast cykelbara väg, inte säkert att det är den snabbaste?! Det
kan bli att bära cykeln vid någon passage i terrängen, detta markeras med röda prickar
på kartan. Se kartprov vid start!
Klass: En tävlingsklass, som körs som patrulltävling om 2 åkare, damer, herrar eller
mix. OBS! båda lagmedlemmarna SKALL besöka kontrollerna/checkpoints!!
Anmälan: Anmäl till: kaj.hoof@loggtech.se senast 2018-05-27. Ange eventuellt
lagnamn eller klubb samt namn på åkare. OBS! ange eget SI-nummer eller om ni
behöver låna SI-pinne för stämpling!!
Vid anmälan godkänns att namn läggs ut på internet.
Anmälningsavgift: 300.-/patrull, betalas till Alfta-ÖSA OK bg: 613-6527 eller via
Swish: 1231132521, senast 2018-05-27, ange MtbO vid betalning.
Start: Lördag 2/6, vid Svenska Fönster arena, första start kl 10.00, startintervall 2
minuter.
Startlistor och resultat: Läggs ut på Alfta-ÖSA OK`s hemsida
www.alfta-osa.se samt på facebook. Resultat anslås också vid målet i Homna.
Parkering: Vid Svenska Fönster arena och arena Homna, fri parkering.
Transporter: Alfta-ÖSA OK transporterar från starten väskor med kläder för ombyte
och dusch efter målgång i Homna. Vid behov även returtransport av cyklar, åkare mm
tillbaka till Ön i Edsbyn.
Karta: Specialpreparerad karta med inritad bana, skala 1:50 000.

Servering: Vid arena Homna finns café, korv, dricka, hamburgare, kolbullar och
dagens lunch.
Lördag lunch: dagens Wok.
Lördag middag: En riklig buffè med bl.a grillat, pris vuxen: 130.-, barn t.o.m 10 år:
80.-, OBS! Beställning av middag görs samtidigt med anmälan och betalas enligt ovan.
Dusch: Vid arena Homna utomhus, varmvattendusch.
Sportförsäljning: Letro Sport.
Tävlingsledning: Peter Karsbo 0705736646, Kaj Hoof 0705269788

Aktiviteter, kostnadsfria.
Besök vid minnessten, berättelse om utbildning av Norska ”Polititropper” under 2:a
världskriget i Homna/Voxna.
Tid/Plats: Lördag 2/6 kl.19.00, samling vid stora arena tältet, kort promenad till
stenen.
Fisketävling
Tid/Plats: Gemensam start lördag 2/6 kl 17.00 från arena Homna. Fiske i Voxnan,
invägning av fisk kl. 19.00.
Danskurs i folkdans
Tid/Plats: Lördag 2/6 kl. 20.00 på lövad loge vid arenan. Ledare, Åsa Eriksson samt
Sveke Jonsson från Delsbo, ackompanjerade av spelmän.

Alfta-ÖSA OK hälsar tävlande, publik och funktionärer hjärtligt välkomna till
några spännande och trevliga dagar!
www.alfta-osa.se

