PM

Natt DM 2018
24 augusti
Vid Alfta Industricenter

Samling: Alfta Industricenter. Vägvisning från riksväg 301,1km öster Alfta.
Parkering: Vid Alfta Industricenter 100-200 m från Arenan
Start: Första start kl 21.00. 300 m gångväg från Arenan.
Stämplingssystem: SportIdent. De som inte anmält SI-nummer skall hämta
ut hyrpinne (30 kr per styck) vid tävlingsexpeditionen på TC i god tid före start.
SI-pinnen måste tömmas och checkas på avsedda platser före start. Följ
anvisningar. Hyrpinne återlämnas efter målgång. Ej återlämnad SI-pinne
debiteras med 600 kr Alla löpare som utgått måste gå till målet och läsa av sin
SI-pinne. I annat fall räknas löparen som ”kvar i skogen”.
Kontroller: Är utmärkta med reflexer.
Kontrollbeskrivning: Finns lösa vid start och tryckta på tävlingskartan.
Sammanslagning av klasser: På grund av få anmälda är:
D40 och D35 sammanslagna till D35,
D45, D50 och D55 sammanslagna till D45
H40 och H35 sammanslagna till H35
H50 och H45 sammanslagna till H45
H80 och H70 sammanslagna till H70
Öppna klasser: ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7 och ÖM9. Anmälan mellan 20 och 21.
Start mellan 21 och 21.45 Anmälningsavgifter: Ungdomar t.o.m. 16 år 75.-,
övriga 130.Startstämpling: Gäller för Öppna klasser och U-klasser.
Startlistor och resultat: Läggs ut på Eventor.
Kartor: Kartan nyreviderad 2018. Skala: H/D60-, H/D10-14, ÖM1, ÖM3 och
ÖM7; 1:7 500. Övriga klasser 1:10 000.

Varvning/kartbyte H21
I H21-klassen förekommer kartbyte och varvning. Startande i denna klass får
kartan för varv 1 vid starten. Man springer banan som är markerad och
kommer ner till målet för varvning. Här får löparna en ny karta för varv 2. OBS!
Viktigt att du inte målstämplar efter första varvet utan följer anvisningar för
varvning. Följ sedan vägen till start, passera startplatsen för att komma till
samma startpunkt som Varv 1. Startpunkten måste passeras på båda varven.
Terrängbeskrivning:
Till Natt-DM har endast de finaste områdena kring Ol-Anders och Uggaberg
valts ut. Det kommer bjudas på trevliga banor i fina skogsområden. Kompakt
tävlingsområde som bjuder på rejäla vägvalssträckor samt en del luriga
kontroller. Ungdomsbanorna går i stigtätt, men tydligt område och passar även
för nybörjare. Ett intressant område för nattbanor helt enkelt!
Observera:
Det är förbjudet att springa på Riksväg 50, den är rödkryssad på
tävlingskartorna. Samt att det finns en åker med staket som berör de flesta
banor (inga djur i hagen och elen är avstängd, men iaktta försiktighet vid
passage under staketet). Otydliga stigar på slutet av ungdomsbanorna är
vitsnitslade. Vänligen respektera det som på kartan redovisats som tomtmark!
Obs! Samtliga banor passerar en tomt som ej redovisats som tomtmark. Här
är passage OK, men kan kännas lite konstigt att springa på klippt gräsmatta
nära boningshus/garage).
Servering: Vid Kitchen, I Alfta Industricenter
Dusch och toaletter: I Alfta Industricenter
Priser: DM-plaketter, samt priser till ungdomar. Prisutdelning sker i
serveringen Kitchen.
Sportförsäljning: Enklare sportförsäljning (kompasser, tejp, definitionshållare) och demonstration av pannlampor från lampspecialisten.se.
Tävlingsregler: SOFT:s
Tävlingsledning: Tävlingsledning: Thomas Ericson 070-5596826, Stefan
Carlsson 070-5566313, Kaj Hoof 070-526 97 88
Banläggare: Andreas Davidsson, 0704-254794

Alfta-ÖSA OK hälsar samtliga hjärtligt välkomna till Natt -DM
www.alfta-osa.se

