Vänersborgsmedeln SVK
Vänersborgs SK

bjuder in till nationell orienteringstävling, medeldistans, lördag den 13 oktober
Samling

Anmälningsavgifter

Vänersborgs SK:s klubbstuga, 3 km norr om
Vänersborg.

Ungdom 75 kr, vuxna 130 kr. Efteranmälan
+50%. Anmälan på tävlingsdagen: ungdom
+50% och vuxna +100%.
Utländska deltagare betalar kontant på tävlingsdagen innan start.

Anmälan
Anmälan via eventor senast söndag den 7 oktober. Efteranmälan senast fredag den 12 oktober
kl 18.00 via Eventor samt på arenan tävlingsdagen så långt kartorna räcker.
Direktanmälan för öppna motionsklasser,
U-klasser och inskolning kl 10.00-11.45.

Terrängbeskrivning
Terrängen är småskuren och detaljrik med svag
till måttlig kupering. Framkomligheten är mestadels god. Det finns mindre områden med begränsad framkomlighet.

Klasser

Service
Vi erbjuder knatteknat, speaker, välsorterad servering och sportförsäljning av SM-sport. Varmdusch och toa inne för damerna och utomhus
för herrarna. Första hjälpen.

Barnpassning
Vill du ha barnpassning ordnar vi det - anmäl till
tävlingsledaren senast den 7 okt.

Stämplingssystem

H/D 10 - H/D 80. Inskolning samt U1 och U2.

Sportident. Hyrbricka 25 kr. Ej återlämnad hyrbricka faktureras med 400 kr.

Öppna motionsklasser:

Logi

ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8, och ÖM Trail.

Vi kan erbjuda camping i anslutning till arenan,
för 125 kr/natt. Då får du tillgång till toa, vatten
och dusch. Anmäls via Eventor. Kontant betalning eller Swish.
Obs: förbjudet att vistas i terrängen kring arenan
före tävlingen.

Banlängder
Banlängder och svårighetsgrader enligt SOFT:s
tävlingsregler och bestämmelser.

Karta
Kartan är reviderad sommaren 2017 av Anders
och Jesper Sjögren. Skala 1:10 000. För H/D 60
och äldre, samt ÖM7 är skalan 1:7 500. Digitaltryck 2018. Skuggkartor i färg.

Miljö
Vi värnar miljön - så att bland er som åker bil
och är minst fyra personer i bilen lottar vi ut ett
presentkort på SM-sport.

Kontaktuppgifter

Parkering
Fri parkering nära arenan. Avstånd max 500 m.

Tävlingsledare

Start

Banläggare
Hemsida
e-post

Första ordinarie start kl 11.00. Öppna klasser
kl 10.45-12.15. Knatteknat kl 10.00-12.00 vid
arenan. Max 900 m till start.

Annette Falck-Larsson		
070-233 02 05
Tomas Johansson
vanersborgssk.se
vanersborgssk@gotanet.se

Välkomna till en fin orienteringsdag
i vänliga Vänersborg!
Följ Vänersborgsmedeln på Facebook.

