Gustavsbergs OK och OK Ravinen inbjuder till
Skärgårdsdubbeln – långdistansorientering lördag
8 september och medeldistansorientering söndag
9 september
Lördagens långdistans ingår som deltävling i StOF:s ungdomspriser (UP) 2018
Klasser med banlängder
enligt
SOFT:s rekommendationer
Samling

Klasserna HD10-HD85, HD 12 kort-HD21 kort samt inskolning, U1-U2
båda dagarna. Öppna klasser på lördagen: ÖM1-ÖM9 och på
söndagen: ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 samt ÖM8.
Lillsved, Värmdö kommun
Vägvisning på väg 274 mellan Hemmesta och Rindöfärjan. Därifrån ca
1,5 km till parkering.

Allmänna färdmedel

Buss 437 från Slussen, tider se www.sl.se. Hållplats Lillsved intill
arenan. Bussresan tar ca 50 min.
Parkering endast enligt arrangörens anvisningar. Avstånd till arenan
är max 1000 m. Avgift 30 kr. Kontant eller Swish.
Till öppna klasser, anmälan 9.30–11.30. Valfri start 10.00–12.00.
Lillsved, ekvidistans 5 m. Nyritad 2017–2018.
Lördag: Skala 1:15 000 för HD16-HD21. Skala 1:10 000 för HD10HD55. Skala 1:7 500 för HD60 – HD85 samt ÖM7.
Söndag: Skala 1:10 000 för HD10-HD55. Skala 1:7 500 för HD60 –
HD85 samt ÖM7.
Vi har nöjet att bjuda på terräng som inte använts för
orienteringstävlingar på många, många år! Dessutom med en ny
karta. Området innehåller mycket varierande terräng med
vildmarkskänsla och måttlig kupering. Uppe på bergen ofta hällmarker
med god framkomlighet. På vissa ställen mer skärgårdsliknande
finskuren terräng med brantkanter och mer svårsprunget. Nedanför
höjdpartierna växlar det ofta till barrskog med ibland något sämre
framkomlighet. Inslag av kulturmark förekommer. Ett par grusvägar
och större stigar finns i området men förutom det är det inte mycket
stigar i området.
Första start 10.00 båda dagarna. Efteranmälda lottas in i startlistan.
Senast söndag den 2 september 2018 kl. 23.59.
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Anmälan görs via Eventor.
Anmälan till inskolning, U-klasser och öppna klasser kan göras på
tävlingsdagen mellan kl. 9:30–11.30.
Senast onsdag den 5 september kl. 23.59 via Eventor
mot 50 % förhöjd avgift.
Tävlingsklasser: vuxna 115 kr, ungdom t o m 16 år 70 kr.
Öppna klasser: vuxna 115 kr, ungdom 70 kr. Hyra av bricka 30 kr.
Borttappad hyrbricka faktureras resp. klubb med 500 kr.
Kommer att finnas på Eventor senast den 7 september.
Sportident används
2,5 timmar
Barnpassning 9.00–13.00, 20 kr
Miniknat 9.00–12.00, 20 kr
Sportförsäljning kommer finnas.
Första hjälpen finns på arenan.
Utomhus 600 m från arenan.
Marka av högsta klass och det hembakta är världsberömt. Det finns
varma drycker, smörgåsar, korv, hamburgare, bullar, kakor och
mycket annat gott! Laktosfritt och glutenfritt kommer att erbjudas.
Anmälan till dessa tävlingar medför publicering i start- och
resultatlista på internet.
Gunnar Lindberg och Patrik Frisk på lördagen.
Kalle Bergman, Gustav Bergman och Helena Bergman på söndagen.
Peter Landén, lördag.
Per Wollbrand, söndag.
Peter Landén: 070-516 71 28, Peter.Landen@fhs.se
Per Wollbrand: 070-267 06 80, per.wollbrand@gmail.com
Eventor: http://eventor.orientering.se
Facebook: https://www.facebook.com/Skärgårdsdubbeln-2018219154135533460/

Välkomna till Skärgårdsdubbeln 2018!

