PM - TÄVLING
Vägvisning och Parkering:

Nummerlappar och säkerhetsnålar:

Vägvisning från E20, södra infarten mot Götene,
Lundsbrunn (gamla E20), samt från R44 vid Källby.
Avstånd från parkering till arenan 800m.

Alla deltagare i klasserna D/H14 och D/H16 skall bära
nummerlappar. Ta med egna säkerhetsnålar.
Självservering av nummerlappar vid start. Speaker
kommer följa dessa klasser. Samma nummerlapp ska
användas till båda etapperna.

Camping:
Camping på Sörbovallen, Lundsbrunn, tillgång till
mindre kök, duschar och toaletter. Gångavstånd till
arenan. Öppet fredag 16.00 till söndag 18.00.
150 kr oavsett antal nätter, betalas på plats.
Anmälan via mail till oskar.dal@hotmail.com.

Terräng/kartbeskrivning
Etapp 1: Varierande terräng; skolområde,
småhusbebyggelse och parkmiljö. Lätt kupering.

Kartskala 1:5000 , (för att hela banorna ska få
plats på A4-format), ekvidistans 2,0 m.

Tävlingens upplägg:

Etapp 2: Varierande terräng; småhusbebyggelse,

Tävlingarna genomförs som 2 separata etapper
samma dag. Bägge etapperna lottas. Alla huvudklasser
har sammanslaget resultat. Efteranmälda startar först.

Kartskala 1:4000, ekvidistans 2,0 m.

öppen stigrik skog och parkmiljö. Lätt kupering.

Generellt:
Karta: Lundsbrunn, tidigare använd 2013. Reviderad
2018. Kartritare: Sten Olsson.

Direktanmälan / öppen motion:
Direktanmälan ﬁnns i klasserna Insk, U1, U2, ÖM3,
ÖM6 och ÖM8. Anmälan är öppen mellan 10.30-15.30
Anmälan kan göras för en eller två etapper.
Starttider för öppna banor är mellan 12.00-13.15 på
etapp 1 och 15:00-16:15 på etapp 2.

Klädsel:
Etapp 1: Valfri klädsel
Etapp 2: Heltäckande klädsel

Starttider:
Etapp 1: Första start 12.00 avstånd till start 1200 m.
Inga toaletter vid start. Överdrag körs inte tillbaks till
arenan från startplatsen.
Etapp 2: Första start 15:00 avstånd till start 300 m.
Inga toaletter vid start. Överdrag körs inte tillbaks till
arenan från startplatsen.

Trafikerade vägar korsas, normala trafikregler gäller.
Tänk på att visa hänsyn till boende och icke tävlande.
Lundsbrunns kurort står för närvarande tom och har
ingen verksamhet. Därför är parkens gräsytor inte
klippta. Dessa ytor är på kartan redovisade som öppen
lättlöpt mark.
Intill kurorten ligger Piperska som har klippta
gräsmattor.
Piperska har verksamhet för funktionshindrade och
har just nu flera gäster.
Vi ber er att visa hänsyn när ni passerar Piperska.

Service:
Sjukvård, i form av omplåstring.
Varmdusch utomhus 100 meter.
Mat serveras under hela tävlingen; Kycklingwraps
med grönsaker, hamburgare. Kiosk med hembakat.
OBS! Endast kontant betalning eller Swish
Sportförsäljning: SM-Sport

Klubbtält:
Klubbtält får sättas upp på anvisad plats.

Priser:
Alla får pris i klasserna INSK, U1, U2, D/H10 och D/
H12. Priserna delas ut direkt efter målgången på 2:a
etappen. För D/H21 och nedåt kommer antal priser
anslås på resultattavlan för varje klass.
D/H35 och uppåt pris till segraren i respektive klass.

Toaletter:
Finns på arenan. Ej vid starterna.

Tävlingsjury:
Anders Franzén Lidköpings VSK
Maria Sahlén
IF Hagen
Malin Sörstrand Istrums SK

070-8486040
070-4888650
070-3085009

Tävlingsledare och upplysningar:
Oskar Dalström, OK Klyftamo
Oskar.dal@hotmail.com
Banläggare etapp 1:
Erik Svensson, OK Klyftamo
Banläggare etapp 2:
Kristina Larsson, OK Klyftamo
Tävlingskontrollant:
Peter Torgén, Istrums SK
Bankontrollant:
Håkan Lööf, Mariestads FK

072-7421118

073-0273164
073-0606925
070-2307096
073-5172976

