Arena Ämsjö
Nära för många!

PM för Linnéklassiken 2018. För tävlingsspecifik information per tävlingsdag, se under
Tävlings-PM lördag respektive söndag längre ned.
TÄVLINGAR OCH DATUM
Medeldistans lördag 8 september, deltävling i
Uppland League för DH14-16.
Långdistans söndag 9 september, deltävling i
Upplandscupen för ungdomar upp till 16 år och i
Uppland League för DH14-16.
SAMLINGSPLATS OCH TÄVLINGSARENA
Arena Ämsjö, 35 km NV om Uppsala. Vägvisning:
- från väg 72 ca 5 km väster om Järlåsa, därifrån 8
km.
- från väg 623 (Siggeforavägen) ca 2 km väster om
Siggefora camping, därifrån ca 4 km.
GPS-koordinater: 59.951754, 17.103357
Google maps: https://goo.gl/maps/y4GAZFuLrHP2
I anslutning till tävlingsarenan finns en tomtmark.
Visa hänsyn och respektera den uppsatta
avspärrningsnitseln.
PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM
Lördag
9.30 Servering öppnar
9.45 Direktanmälan öppnar
10.30 Första start klasser med startstämpling
10.30 Miniknat & barnpassning öppnar
11.00 Första start lottade klasser
11.30 Kval Ultrasprint öppnar
12.30 (ca) Första prisutdelning
13.00 Sista starttid klasser med startstämpling
14.00 Kval Ultrasprint stänger
14.00 Miniknat & Barnpassning stänger

Söndag
8.45 Servering öppnar
9.00 Direktanmälan öppnar
9.00 Kval Ultrasprint öppnar
9.30 Miniknat & barnpassning öppnar
9.45 Första start klasser med startstämpling
10.00 Första start lottade klasser
11.30 (ca) Första prisutdelning
12.00 Sista starttid klasser med startstämpling
12.30 Kval Ultrasprint stänger
13.00 Finaltävlingar Ultrasprint
13.00 Miniknat & Barnpassning stänger
INTERNET PÅ ARENAN
Internetuppkopplingen är begränsad på
tävlingsarenan. Vi uppmanar därför alla att ta med
kontanter för betalning då det inte finns någon
garanti för Swish-betalningar. Ett trådlöst wifi
kommer att sättas upp i anslutning till serveringen,
men vi kan inte garantera att Swish-betalningar
fungerar för alla. Vi uppmanar därför alla besökare
att endast använda det trådlösa nätverket för
betalningar.
Du får gärna betala i förväg till OK Linnés
Swishnummer 123 535 00 12.
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CAMPING PÅ ARENAN
__
Vi välkomnar förbokade husvagnar, husbilar och
tält till angivet område i den nordöstra delen av
tävlingsarenans åkermark, se arenakartan.
Vid infarten till tävlingsarenan finns en bom som
kommer att låsas klockan 20.00 på lördag kväll.
Om du som boende vill köra utanför arenan efter
den tiden finns möjlighet att parkera fordon
utanför bommen.
All uppställning och parkering sker på egen risk.
Tävlingsarenans toaletter kan användas, däremot
finns inget dricksvatten.
DUSCH OCH TOALETT
__
Varmvattendusch och bajamajor finns på
tävlingsarenan.
PARKERING
__
I direkt anslutning till tävlingsarenan. Avgift 25 kr.
Tänk på den begränsade internetkapaciteten – ta
med kontanter eller betala gärna via Swish i förväg.
EFTERANMÄLAN OCH ANMÄLAN PÅ ARENAN_
Efteranmälan: Via Eventor senast 2018-09-05 kl
23.59 mot 50 % extra avgift.
På tävlingsarenan: Anmälan till Inskolning, Uklasser och Öppna motionsklasser kan ske på
tävlingsdagen till ordinarie anmälningsavgift, 70 kr
för ungdom och 130 kr från 17 år och uppåt. I varje
ungdomsklass finns 5 vakansplatser som tillsätts
på tävlingsdagen, ordinarie startavgift. Först till
kvarn!

Karta miniknat lördag: Smurfskogen
Karta miniknat söndag: Stora Djurskogen
STÄMPLINGSSYSTEM
_____
SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Sportidentbrickor av typen 6, 8, 9, 10 och 11 kan
användas.
SportIdentbricka kan hyras för 25 kr och hämtas
vid sekretariatet. Hyrda stämplingsbrickor
återlämnas direkt efter målgång.
DEFINITIONER
____
Definitioner finns tryckta på kartan och lösa vid
starten båda tävlingsdagarna.
LIVELOX
_____
Alla banor publiceras på Livelox från och med
respektive sista starttid, du är varmt välkommen
att ladda upp din GPS-rutt!
VILTRAPPORT
_____
Rapport om klövvilt i tävlingsterrängen sker i
samband med utstämpling i sekretariatet.
ULTRASPRINT
_____
Vi anordnar en ultrasprinttävling på tävlingsarenan
med tidskval under lördagen och delar av söndagen
(se tidsprogrammet) och finalomgång från klockan
13.00 eller så snart finaldeltagarna är i mål på
huvudtävlingen på söndag. En start per deltagare,
startavgift 20 kr som betalas på plats eller gärna i
förväg via Swish.

För frågor kring lottning, starttider m.m., kontakta
OKLinnesekretariat@gmail.com i förväg, eller
tävlingsarenans sekretariat på tävlingsdagarna.
TÄVLINGSINFORMATION PÅ ARENAN _____
PM, startlistor och resultatlistor anslås på
tävlingsarenan. På grund av den begränsade
internetkapaciteten finns ingen garanti för att
liveresultat från tävlingen kommer att vara
tillgängliga. Observera att det trådlösa nätverket är
avsett för Swish-betalningar.

Superintensiv och utmanande ultrasprintorientering för ung som gammal, alla i samma
klass! Dessutom får du chansen att utmana OK
Linnés världsmästare Annika Billstam i kvalet. De
sex snabbaste från kvalet kvalificerar sig för final.
Särskilt PM finns vid ultrasprintens start. Välkomna!

MINIKNAT & BARNPASSNING _
I direkt anslutning till arenan. Miniknat: 20 kr,
barnpassning gratis.
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MAT OCH SERVERING
____
Välsorterat utbud - vi erbjuder flera olika
lunchalternativ både på lördag och söndag.

FÖRSTA HJÄLPEN
_____
Hjärtstartare finns i Första hjälpen-tältet på
tävlingsarenan, se arenakarta.
I tältet finns möjlighet till enklare omplåstring och
vidare kontakt med sjukvård.

-

TÄVLINGSREGLER
_____
SOFT:s gällande tävlingsregler.

Kolbullar (fläsk och veg)
Hamburgare
Halloumiburgare
Grillad korv
Matiga smörgåsar

Vi har också ett välsorterat kioskutbud med bland
annat kladdkaka och äppelkaka med vaniljsås.
FÖRSÄLJNING OCH UTSTÄLLNING
_____
Letro Sport säljer orienteringsutrustning båda
dagarna. Uppsala Solenergiprojekt informerar om
solcellsanläggningar.

HUVUDFUNKTIONÄRER
_____
Tävlingsledning: Jan Troeng, bitr Ken Peeters
Arena: Lovisa Larsson
Banläggning: Rob Hart
Bankontrollant: Andreas Hjertson
Tävlingskontrollant: Helena Ekbrink, IF Thor
Tävlingsjury: Dorothe Spillman, IF Thor, Peter
Hambäck, L-100 IF och Sofia Krafft, Länna IF

Specifika Tävlings-PM för lördag och söndag
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TÄVLINGS-PM MEDELDISTANS LÖRDAG
START
_____
Samma startplats för alla klasser, 850 meter
orange-vit snitsel. Startsnitseln går genom
terrängen utanför stig och väg, ta god tid på dig.

område med stigar. Banorna går i ett
terrängområde som inte använts för
tävlingsorientering i modern tid.

Det finns ingen toalett vid starten, använd
toaletter som står på arenan på väg ut till
startsnitseln.

SPEAKERBEVAKNING OCH NUMMERLAPPAR
__
Söndagens långdistanstävling ingår i Uppland
League. Speakerbevakning för klasserna D16 och
H16. Nummerlappar för dessa klasser finns vid
startplatsen.

Överdrag transporteras tillbaka till arenan med viss
fördröjning.

DH21 bevakas i mån av tid. Inga nummerlappar.

Deltagare i klasser med fri starttid kan starta
mellan 10.30 och 13.00.

UNGDOMSHJÄLP ____
___
Funktionärer finns vid startpunkten och i skogen
som stöd för osäkra barn och ungdomar.

KLASSER
_____
Klasserna D85 och H85 utgår. D80 slås ihop med
D75 till D75. Övriga klasser enligt inbjudan.

Skyltar med glada och ledsna gubbar finns som
hjälp på inskolningsbanan.

KARTA
_____
Hålvismossen, ritad 2015 av Thomas Kampf
och reviderad under 2018. Skala 1:10 000 för
samtliga klasser till och med DH55. DH60 och
uppåt samt ÖM7 har kartskala 1:7 500.
Ekvidistansen är 2,5 m.
Kartan är ritad enligt ISOM2017.
TERRÄNGBESKRIVNING

I inskolningsklass, U-klasser och Öppen motion är
skuggning och löpning i patrull tillåten.
Svartvita utskrifter av skuggningskartor finns vid
starten för klasserna Inskolning och U1.
SNITSLING I TERRÄNGEN
Otydliga stigar är snitslade med vit snitsel. För de
lättaste banorna finns en sträcka med röd-vit
hängande snitsel, denna är markerad med
streckad violett linje på tävlingskartan.
MAXTID
2 h för samtliga klasser.

Svagt till måttligt kuperad terräng bestående till
stor del av sammanhängande höjder och fina,
snabblöpta hällmarkspartier; däremellan några
områden med snabblöpt granskog med lite sämre
sikt, och mer tunglöpta områden med blåbärsris
eller sankmark. Överlag god till mycket god sikt
och framkomlighet. I princip inga stigar eller
hyggen. Ingen kulturmark. De kortaste banorna
följer en kraftledning och passerar sedan ett

VÄTSKA
Ingen vätska i terrängen eller efter målgång.
PRISUTDELNING
Prisutdelning sker på tävlingsarenan vartefter
klasserna blir klara. Preliminärt börjar första
prisutdelning ca 12.30.
Deltagare i Inskolning, U1 och U2 får pris direkt vid
målgång.
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TÄVLINGS-PM LÅNGDISTANS SÖNDAG
START
Samma startplats för alla klasser, 1400 meter
orange-vit snitsel. Startsnitseln går genom
terrängen utanför stig och väg, ta god tid på dig.

kort och lång gentemot den ursprungliga anmälan
så går det bra att skicka ett mejl till
OKLinnesekretariat@gmail.com eller att göra det i
sekretariatet på tävlingsdagen.

Med ca 250 meter kvar till startplatsen finns en
avstickande snitsel till toaletter som är ca 100
meter enkel väg.

KLASSER
_____
Följande klasser utgår: D20, H20, H35, D80, D85
och H85.

Överdrag transporteras tillbaka till arenan med en
viss fördröjning.

KARTA
____
Upplandsberget, ritad 2014 av Christer Eriksson
och reviderad under 2018. Skala 1:10 000 för
samtliga klasser (även DH16-21 då tävlingen fått
dispens för detta) upp till och med DH55. DH60
och uppåt samt ÖM7 har kartskala 1:7 500.
Ekvidistansen är 2,5 m.

Deltagare i klasser med fri starttid kan starta
mellan 9.45 och 12.00.
SÄRSKILD KARTINFORMATION
På grund av ett misstag i
banpåtrycket har en streckad
violett markering för snitsling
fallit bort på kartan för ett antal
klasser.
Snitslingen går längs en släpstig
och är i terrängen markerad
med hängande rödvit snitsel,
men markeringen saknas alltså
på en del ungdomsklassers
kartor. Ungdomsklasser som
kan eller kommer att beröras:
U3 kort, U3 lång, U4 kort, U4
lång, U5 kort, U5 lång, D12, H12,
D14, H14, D16 och H16.
Alla klasser kommer att passera genom ett
nygallrat område i närheten av starten. Släpstigar
och drivningsvägar har markerats på kartan, men
det finns också mindre och otydligare stråk som
inte är redovisade på kartan.
Titta gärna på den kartkomplettering som finns
uppsatt vid start.
U-KLASSER
För U-klasserna U2-U5 finns både kort och lång
klass enligt den utvärderingsperiod som UOF har
beslutat om. Om du som deltagare vill byta mellan

Kartan är ritad enligt ISOM2017.
TERRÄNGBESKRIVNING

____

Svagt till måttligt kuperad terräng. Till största del
god sikt och framkomlighet. Stora delar av
terrängen är av vildmarkskaraktär. Ett fåtal
skogsbilvägar genomkorsar tävlingsområdet.
Slutdelen av banorna passerar ett område med
kulturmark och för vissa banor ett gammalt hygge.
Alla banor utom de kortaste ungdomsbanorna
utnyttjar områden med stora höjdpartier som är
snabblöpta och detaljerade, men överlag är
terrängen mer varierad än Hålvismossen, med
skog av skiftande karaktär som skapar vägvals- och
tekniska utmaningar. De längre banorna går delvis
i samma område som SM medeldistans 2014.
Inledningen av banorna passerar att nygallrat
område med många släpstigar. Dessa är
markerade på kartan. En av stigarna har
förtydligats med röd-vit hängande snitsel och är
tryckt med violett streckad linje på kartan.
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SPEAKERBEVAKNING OCH NUMMERLAPPAR
Söndagens långdistanstävling ingår i Uppland
League och i Upplandscupen. Speakerbevakning
för klasserna D14 och H14. Nummerlappar för
dessa klasser finns vid startplatsen.

streckad violett linje på tävlingskartan. Se också
punkten ”särskild kartinformation”.

UNGDOMSHJÄLP
____
Funktionärer finns i skogen som stöd för osäkra
barn och ungdomar.

VÄTSKA
Vätska i terrängen för de längre banorna är
markerade på tävlingskartan. Ingen vätska efter
målgång.

Skyltar med glada och ledsna gubbar finns som
hjälp på inskolningsbanan.
Svartvita utskrifter av skuggningskartor finns vid
starten för klasserna Inskolning och U1.
SNITSLING I TERRÄNGEN
_____
Otydliga stigar är snitslade med vit snitsel. För de
lättaste banorna finns några sträckor med röd-vit
hängande snitsel, dessa är markerade med

MAXTID
2,5 h för samtliga klasser.

PRISUTDELNING
Prisutdelning sker på tävlingsarenan vartefter
klasserna blir klara. Preliminärt börjar första
prisutdelning ca 11.30.
Deltagare i Inskolning, U1 och U2 får pris direkt vid
målgång.

VÄLKOMMEN TILL
LINNÉKLASSIKERN 2018!
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