SAMLING
Arena Homna, 13 km väster om Edsbyn efter väg 301.

PARKERING
Invid arena Homna, max 200 m avstånd, fri parkering!

HUSVAGNAR/TÄLT
Vid arena Homna, dricksvatten finns och gråvatten-tömning, ej elektricitet.

START
Fredag 1/6 förkortad medeldistans, fri starttid samtliga klasser mellan 18.00 – 20.00, startstämpling!
Start 1 - (orange/vit snitsel) avstånd 300 m, samtliga klasser.
Lördag 2/6 medeldistans, första start lottade klasser 11.00
Start 1 - (orange/vit snitsel) avstånd 1000 m, övriga klasser.
Start 2 - (orange/blå snitsel) avstånd 100 m, Inskolning, U1, U2, D10, H10, D12H, H12K, D12, H12, D14K,
H14K, ÖM1, ÖM3
Söndag 3/6 långdistans, första start lottade klasser 10.00
Start 1 - (orange/vit snitsel) avstånd 1300 m, övriga klasser.
Start 2 - (orange/blå snitsel) avstånd 100 m, Inskolning, U1
OBS! Samtliga klasser vid start 2 har fri starttid samt startstämpling, även dag 2 & 3!

TOALETTER OCH VATTEN VID START
Dag 2-3 vid eller på väg till start 1.

UTBRUTET MÅL, SKOGSMÅL
Dag 1 fredag - samtliga klasser, gångväg till arenan för utstämpling 200 m.
Dag 2 lördag - ÖM 5, ÖM 7, D40-D80, D18-20, H45-H80, gångväg till arenan för utstämpling 1000 m, vatten
finns vid skogsmålet!

FARLIG PASSAGE
Arenan ligger utmed väg 301 med mycket och tung trafik, samtliga dagar rör vi oss utmed denna väg, dag 1
korsar vi väg 301 både till start samt efter målgång! Iakta stor försiktighet!!
OBS! Var uppmärksamma, bilar har företräde!

EFTERANMÄLAN
Via Eventor senast 2018-05-30, mot 50 % högre avgift. Ett begränsat antal på tävlingsdagen, mot 100 %
högre avgift vuxna, 50 % ungdom.

ÖPPNA/MOTIONSKLASSER:
Anmälan sker vid arena Homna.
Fredag 1/6 17.00-19.00,
Lördag 2/6 09.30-12.00,
Söndag 3/6 08.30-11.00
Avgifter: Vuxen 145:-, Ungdom 75:-, Brickhyra 30:-

EV. SAMMANSLAGNA KLASSER
Se startlistan

STARTSTÄMPLING = FRI STARTTID
Samtliga dagar för Kort-, U- och Öppna/Motions-klasser samt Inskolning.
Fredag 1/6 mellan 18.00-20.00, Lördag 2/6 10.00-12.30, Söndag 3/6 09.00-11.30.

MINIKNAT
Vid arena Homna. Lördag start 10.00-12.00, Söndag 09.00-11.00. Ingen avgift.

STÄMPLINGSSYSTEM
Sportident

NUMMERLAPPAR
Dag 2 Lör & Dag 3 Sön. För klasserna H/D21, H/D16, H/D14
OBS! Självservering vid start. Självhäftande nummerlappar!

VÄTSKA
Minst en gång för de längre banorna dag 3, söndagens långdistans, samt efter målgång samtliga dagar.

KARTA
Nyproducerad 2017/2018
Samtliga dagar:
Skala 1:10000 övriga klasser
Skala 1:7500 för H/D55 och äldre
Skala 1:5000 för Inskolning
OBS! Dag 2 är det förbjudet att springa på stora vägen 301, denna är överkryssad på kartan!
OBS! Dag 3 kartbyte i klasserna H21 & ÖM Challenge, båda kartorna finns i kartfodralet!

SNITSLING
Dag 1, snitslad stig mellan kontroll 6-7 för U1. Dåliga stigar för ungdomsklasser är snitslade med röd/vita
ATA-band.

SERVERING
Välsorterad sedvanlig marka samt ”Krogen i Skogen” med hamburgare, kolbullar samt dagens wok (soppa
istället för wok fredag kväll).
OBS! Lördagens grillbuffé är slutsåld via Eventor!! På grund av stort antal gäster har vi utökat
serveringstiden för buffén på lördag till 17.30-20.30. Vi tar kontanter, kort eller Swish 1231132521.

ALL INCLUSIVE
Frukost lördag: 07.30 – 08.30
Lunch lördag: 11.00 – 16.00
Middag lördag: 17.30 – 20.30
Frukost söndag: 07.00 – 08.00
Lunch söndag: 11.00 – 16.00

DUSCH
Tempererad dusch utomhus i direkt anslutning till arena Homna.

BARNPASSNING
Vid arena Homna, barn från ca 3 år.

PRISER
Miniknat, Inskolning och U-klasser får hämta pris direkt efter målgång. Ungdomsklasser, hederspriser
utdelas när varje klass är klar. I klasserna H/D10 – H/D12 får samtliga pris, övriga klasser se antal på
resultattavlan. I junior och seniorklasser utdelas hederspriser till de främsta, se antal på resultattavlan.
I övriga vuxenklasser lottas det vilka klassegrare som får hämta pris, anges vid resultattavIan.
I öppenklasser lottas det ut 1 pris/bana/dag, namnen anslås vid resultatavlan.

SERVICE I VOXNABRUK
Minilivs med mack, öppet fredag 11.00-18.00, lördag 11.00-17.00.

STOR BRANDFARA!!
Det råder totalt eldningsförbud samt användande av engångsgrillar vid Ösaträffen, grillning får endast
ske i medhavda grillar på ben. Men dessa får användas endast på arenan´s gröna gräs. Efter grillning skall
kol tömmas vid gråvattenposterna, utmärkt på arenakartan samt med skyltar!!

DRÖNARFILMNING
Vi har för avsikt att dokumentera arrangemanget via filmning med drönare. Vid synpunkter på detta,
meddela tävlingsledningen.

LIVEUPPTRÄDANDE
Fredag 1/6
Alftasonen Per Persson, inte med packet, men ändock, spelar i stora arenatältet 21.00.

FISKETÄVLING
Lördag 2/6 kl 17.00
Gemensam start vid arenan kl. 17.00, invägning av fisk 19.00

NORGESTENEN
Lördag 2/6 kl 19.00
Samling vid stora arena tältet för kort vandring till ”Norgestenen”, berättelse av Svein Hansen vad som
skedde i Voxna och Homna under 2:a världskriget.

VM-TEST
Lördag 2/6 kl 19.30
VM-träningsmatch mellan Sverige-Danmark i fotboll på storbild i arenatältet.

FOLKDANSKURS
Lördag 2/6 kl 20.00
Folkdans på lövad loge med levande musik av spelmän, logen i ladugården på södra delen av arenan.

SPEAKER
Per Forsberg med medhjälpare

SPORTFÖRSÄLJNING
Letro Sport

VILTRAPPORT
Sker till personalen vid tävlingsexpeditionen. Gäller endast älg, rådjur samt eventuella rovdjur.

TÄVLINGSREGLER
SOFT:s

TÄVLINGSLEDNING
Kaj Hoof m fl

BANLÄGGARE
Stefan Carlsson, samtliga dagar
Bankontrollant ungdomsbanor: Leif Bylars, Forsa OK

TÄVLINGSKONTROLLANT
Hans Olevik, Edsbyn

INFORMATION
Kaj Hoof
070-5269788
kaj.hoof@loggtech.se
Stefan Carlsson 070-5566313
stefan.carlsson@alftaprodukter.se
Alfta-Ösa OK hälsar tävlande, publik och funktionärer hjärtligt välkomna till några spännande och
trevliga dagar i Hälsingeskogen!
www.alfta-osa.se
Följ Ösaträffen på Facebook: www.facebook.com/Osatraffen

