PM ”GÖTES MINNE”
OBS! Samling senast 18.00!!! Klubblokalen i Runby.

1.

Alla deltagare indelas i lag A, B, C, …o.s.v. bestående av vuxna samt större och
mindre ungdomar. Totalt 3 st i varje lag. Se publicerad lista.
Första namn i varje lag är lagledare.

2.

Laget erhåller en låda med samma bokstav som laget fått. I lådan finns:
PM, Frågeformulär, Bokstavslappar som skall bäras på bröstet, SI-pinne samt
kartor. (OBS! SI-pinnen är tömd och färdig att användas.)

3.

Varje lag samlas runt sin låda. Bokstavslapparna fästes på bröstet.
Lappen med den röda bokstaven skall bäras av lagledaren.
På signal från tävlingsledningen skall frågeformuläret besvaras. Tänk på att alla
skall hjälpas åt med frågorna!! Maximalt 6 minuter får detta ta.
Alla rätt ger 3 minuters avdrag på stafettens tid.

4.

Kartorna fördelas mellan deltagarna efter kunskapsnivå.
Ovana deltagare får gärna ha en ”skugga”. Förslagsvis annan lagmedlem.

OBS! Banorna skall tas en i taget. Första och sista karta är markerade. Resten
får tas i valfri ordning.
SI-pinnen överlämnas vid växling. Alla i laget skall ta 2 banor.
5.

Stafetten börjar med startstämpling av samtliga startlöpare på sträcka ett.
Vid växling skall växlingsstämpling ske i växelenheten (33).
(OBS ej i målenheten) och därefter lämnas pinnen över för nästa sträcka som ej
behöver startstämpla o.s.v.
När alla kartor är avverkade skall målstämpling ske.
Därefter skall en tidremsa printas ut och överlämnas till tävlingsledningen.
När första lag gått i mål kan alla kvarvarande löpare gå ut!

6.

Alla lag och lagmedlemmar stannar kvar på TC och hejar på kvarvarande
deltagare. När alla deltagare är i mål samlas vi i Runbyskolans lilla matsal för
fika, saft och tilltugg. Eventuellt kan det bli någon form av prisutdelning också.
De som sprang sista sträckan skall innan fikat hjälpas åt att plocka in alla
kontroller.
Mallkartor för detta finns hos tävlingsledningen.

Förklaringar:
PM =
Promemoria = kortfattad redogörelse för tävlingen.
TC =
Tävlingscentrum = Målområdet för en orienteringstävling. Kan även kallas TA
(Tävlingsarena)
Göte =
Göte Boudrie dog för några år sedan, han var en stor profil och mycket
uppskattad medlem i Väsby OK. Göte var mycket mån om ungdomarna i
klubben. Vid hans bortgång så bildades en fond till hans minne ur vilken vi nu
tar en del pengar för detta evenemang.

