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Välkommen till Fyrklubbs 2018!
Samling

Kalvaboda, 5 km väster om Önnestad. 56°02'47.2"N 13°56'59.8"E
Vägvisning från väg 21 mellan Önnestad och Vinslöv vid Ullstorp.

Parkering

På anvisad plats. Avstånd P – TC 150-300 m.

Tävlingsregler

Tävlingsbestämmelser för Fyrklubbsorienteringen, samt SOFT:s
tävlingsregler och anvisningar

Terräng-beskrivning

Svagt till måttligt kuperad skogsmark, bestående av blandskog i
variande ålder. Hyggen förekommer i området och några är
markerade som förbjudet område pga plantering. Även andra
planteringar förekommer som vi får lov att passera över men var rädd
om plantorna. Det finns två passager genom besvärligare områden
markerade på kartan och snitslade med vit snitsel. Berör de längre
banorna.
Ullstorp syd, skala 1:10 000, ekv. 2,5 m. Ritad 2013, reviderad 2018.
Färglaserutskrift. Kartritare Nils-Åke Nilsson.

Karta
Lokala tecken
Skala

(Grön rund ring) - särpräglat träd.
Endast stenrösen högre än 1,2 m /5 m i diameter är redovisade.
1:7 500 för Korta fyrklubbsbanor samt ÖM7.
1:10 000 för övriga fyrklubbs-, ungdoms- och ÖM banor.
Ekvidistans 2,5 m.

Start

Samtliga klasser samma start: 1600 m.
Orange/Vit snitsel.
Toalett vid start. Överdragskläder transporteras till TC.

Nummerlappar

Bärs av löpare i 20-mannaklubben. Avhämtas vid speakern.

Stämplingssystem

Sportident. Hyrbricka avhämtas vid direktanmälan.
Glöm ej tömma och checka din bricka på väg till start!

Karta i
startögonblicket

I alla fyrklubbsklasser.
Ungdomsklasserna erhåller karta 1 minut innan start.

Kontroll-definitioner

Definitioner finns på kartan i samtliga klasser.
Lösa definitioner finns vid starten.

Kontroller

Kontroller markeras med orange/vita skärmar. Vid varje kontroll finns
stämplingsenhet och stiftklämma. Erhåller du inte ljud och ljussignal
stämplar du på kartan med stiftklämma och meddelar funktionär vid
målgång.

Banorna
Förbjudna områden

I vissa områden är det mycket tätt mellan kontrollerna – var noga
med att kontrollera kodsiffran.
På kartan markerade zoner är förbjudet område.

Vätska

Förekommer för de längre banorna

Skuggning

Skuggning före eget lopp får endast göras i klasserna Inskolning, U1,
U2, ÖM1, ÖM2 och ÖM12.
OBS! Deltagare på Fyrklubbsbanorna och i ungdomsklasserna får ej
skugga före eget lopp.

Skuggningskartor

För de som skuggar löpare i U-klasser och INSK/ÖM12, finns
extrakartor vid start.

Insamling av kartor
Viltrapport:

Sker intill dess att siste deltagaren har startat. Avhämtas klubbvis från
ca 12.00. Aviseras av speaker.
Rapportera älg, rådjur och annat klövvilt i viltrapporteringen vid målet.
Rapportera även om du råkat skada någon stenmur, staket eller annat
i skogen.

Maxtid

Maxtid 2,5 timmar.

Öppna Motionsklasser ÖM 1-9, ÖM12 (Inskolning) samt U1-U2
Se PM för Öppna/Motions klasser!
PreO

Se separat PM.

Första Hjälpen

På arenan.

Prisutdelning

Efter avisering av speaker.

Priser

Plaketter i Fyrklubbsgrupperna. Hederspriser i Ungdomsklasser.
Lottade priser i övriga klasser..

Toaletter

Finns vid arenan, på väg till start.

Miniknat

Start mellan 9.00 och 12.00. Anmälan vid barnpassningen.

Omklädnad, dusch

Varm dusch, utomhus i anslutning till arenan.

Barnpassning
Servering
Sportförsäljning
Skräp och avfall
Tävlingsledning

Från klockan 9.00.
Marketenteri, samt grill. Betalning med swish möjlig.
SM-sport.
Var vänlig släng skräp och avfall i utplacerade sopsäckar.
Tävlingsledare Magnus Tenghagen
Biträdande TL Lars Dahl
Banläggare Björn Nilsson
Pressansvarig Ing-Marie Persson
Raimo Salminen, OK Pan-Kristianstad, 044-21 99 98

Ban- och
tävlingskontroll
Tävlingsjury

Roland Nilsson SKOF och Helsingborgs SOK

OBS!

Allt deltagande sker på egen risk!

Övrigt

SKOF genomför en enkät i samband med dagens tävling att
besvaras av alla närvarande. Blanketter och svarslåda finns vid
markan.

Lycka till i skogen!

