Östersunds OK och Frösö If
inbjuder till

Loffelunken och Älgjakten
Ungdomstävling i orientering
med klasser även för äldre plus breddstafett
Den 15:e och 16:e september
Klasser
Loffelunken 15:e september
Ungdomsklasser Kortklasser (Svårighetsgrad)

Vuxenklasser

Inskolnings- och
utvecklingsklasser

D10
D12
D14
D16

H10
H12
H14
H16

D21
D40
D50
D60

H21
H40
H50
H60

Inskolning
U1 (Grön)

D18
D20

H18
H20

D70
D80

H70
H80

D12K (Vit)
D14K (Gul)
D16K (Orange)

H12K (Vit)
H14K (Gul)
H16K (Orange)

Öppna motionsbanor
Öppen Motion 1 (Vit)
Öppen Motion 3 (Gul)
Öppen Motion 4 (Gul)
Öppen Motion 5 (Orange)
Öppen Motion 7 (Blå)
Öppen Motion 8 (Svart)

Klasser och banlängder enligt SOFT:s regelverk. Arrangören förbehåller sig rätten att slå samman och dela
klasser. I inskolning, utvecklingsklasser och öppen motion är starttiden fri och start sker genom startstämpling.
Skuggning och par/patrull-löpning är tillåten i dessa klasser. I kortklasserna tillämpas fri intervallstart med
startstämpling, dvs valfri tid men minst en minut mellan startande på samma bana, par/patrull-löpning tillåten.

Älgjakten 16:e september
Tävlingen är en 7-manna kavle baserad på en idealtid av 20 min för
samtliga sträckor, oavsett klass. Lagen får fritt komponeras, rena
åldersklasser eller fritt blandade beträffande ålder och kön.
D/H10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18, D/H20, D/H21, D/H40,
D/H50, D/H60, D/H70, D/H80
Under Älgjakten finns även öppna klasser. U1, Öppen 1-vit, Öppen
3-gul, Öppen 4-gul, Öppen 5-orange, Öppen 7-blå.

Samling
Vid Östersunds skidstadion

Miniknat
Miniknat kommer att finnas. Anmälan och start vid TC.

Anmälan
Senast den 9:e september. I första hand via Eventor (ange
SI-nummer). För löpare/klubbar som inte har tillgång till Eventor
anmäl via e-post till anmalan@ostersundsok.se för Loffelunken
och lidas@live.se för Älgjakten. Ange klass, namn, klubb och SInummer. Föranmäl gärna även till öppna klasser.
Öppna klasser går även att anmäla sig till under tävlingsdagarna,
kom gärna i god tid.
Vid anmälan till Älgjakten ange namnen på löparna i respektive
lag med åldersklass, sträcka och SI-nr. Saknas SI-nr tilldelas
löparen hyrbricka. Ändringar i laget kan tas emot till lördag
kl.15.00.
Utländska lag kan också anmäla sig i svenska Eventor. Maila
laguppställning till lidas@live.se med namn, vilket ålder på löparen
och SI-nr.

Anmälningsavgift/Avgifter
Loffelunken:
Ungdom: 75kr, vuxna: 130kr. Anmälningsavgifterna faktureras i
efterhand. Norska klubbar kan välja att betala kontant
tävlingsdagen eller via faktura i efterhand.
Älgjakten:

700kr/lag. Anmälningsavgifterna faktureras i efterhand. Norska
klubbar kan välja att betala kontant tävlingsdagen eller via faktura i
efterhand.

Efteranmälan:

Efteranmälan kan göras senast den 12:e september mot 50%
förhöjd avgift.

Stämplingssystem:

Sportident. Ange SI-nummer vid anmälan. SI-pinne går att hyra för
en kostnad av 30 kr per löpare. Vid borttappad SI-pinne faktureras
inköpskostnaden.

Start
Första start kl. 11.00 båda dagarna. Öppna klasser fri start mellan
11.00 till 12.00

Karta/Terrängbeskrivning
1:10 000, ekv. 5m. Färgutskrift. Skogsmark, kulturmark, måttlig
till stark kupering.

Servering
Marketenteri med sedvanligt utbud. Lunchmat kommer att finnas
för de som är hungrig.

Dusch

Duschmöjlighet finns vid arenan.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare Loffelunken: Marcus Amrén
Banläggare Loffelunken: Britta Brännström
Tävlingsledare: Älgjakten: Niclas Lidström
Banläggare Älgjakten: Peken Rönnestrand

Information
PM, startlista och resultatlistor publiceras på Eventor och
www.ostersundsok.se.

Upplysningar
Marcus Amrén 070-9736347 eller via e-post m.amren@gmail.com

Middag lördag
Det finns möjlighet att boka gemensam middag på lördagskvällen
innan badet. Anmälan görs till Malin Sjöblom senast den 9:e
september på malinsjoblom@yahoo.se eller tel 070-513 80 81.
Kostnad för detta är 95 kr/vuxen och 75 kr/barn under 12 år.
Kostnaden är 2017 års priser så det kan bli justeringar, detta
meddelas i sådana fall. Anmäl gärna klubbvis.

Äventyrsbad
Under lördagskvällen kommer alla som sprungit Loffelunken
traditionsenligt att få möjlighet att bada i Storsjöbadets äventyrsbad
mellan kl 18.30 och 20.00. O.B.S Det är mycket viktigt att ledare
och föräldrar följer med för att hjälpa till med badvaktningen.

Välkomna!
Sponsorer

