PM version 2
Till Öppet DM Natt för Västergötland
Fredag den 21 september 2018
Slutgiltigt PM anslås på Arenan på tävlingsdagen

Klasser:

HD 10-85, U1, U2, ÖM 2, 4, 7, 9

Karta:

Ulvåsen Fritsla, tidigare använd vid O-Ringen 2015. Ritad 2015
av Carl-Henry Andersson. Yt och stigreviderad 2018 av Bo
Herdersson.
Kartskala: 1:10000. För HD60 och äldre samt för ÖM7 skala
1:7500.

Efteranmälan:
förhöjd avgift.

Via Eventor senast onsdag 19 september kl 20.00 mot 50%

Direktanmälan:

Försäljning på Arenan från kl 19.00. U-klasser och ÖM-klasser

Anmälningsavgifter:

Vuxna 130 kr, ungdom 75 kr. Faktureras i efterhand.

Samling/Arena:

Ramslätt, Fritsla. Vägvisning från Rv 41 mellan Borås och
Kinna. Därifrån c:a 500 m.

Parkering

I anslutning till Arenan. Ingen P-avgift.
Camping på parkeringen och övriga närområden är förbjudet.
OBS området för parkering och arena är vattenskyddsområde.
Vid eventuella läckage från fordon kontakta informationen.

Start 1 alla klasser:

Första ordinarie start kl 20.15. Efteranmälda startar sist i
respektive tävlingsklass. U-klasser och Öppna klasser från kl
19.45. Toa vid start i begränsad omfattning.

Arena – Start:

1200 m åkermark. Orange/vit snitsel, delvis reflexer.

Överdrag:

Transporteras från start till Arenan.

Terräng:
Terrängbeskrivning natt DM 2018:
Banorna för de kortare ungdoms- och öppna klasserna går i skogsterräng som är stigrik. Till
större delen är det stora och tydliga stigar, men i slutet av banorna är stigarna mer otydliga
och kommer att stödsnitslas. Längre banor börjar i stigrikt område för att senare gå i en
varierad skogsterräng med färre stigar där sikt och framkomlighet till större delen är mycket
bra. Det finns även nyröjda områden där löpbarheten är något nedsatt av ris på marken. Till
övervägande del är terrängen detaljrik. Kuperingen är till större delen måttlig. Samtliga
banor berörs i mycket liten omfattning av kulturmark.
Kontroller:

Stativ med reflexstav och kontrollenhet.

Viltrapport:

Rapportera vid målet om sett vilt (älg, rådjur, hjort, vildsvin).

Stämpling:

Sportident. Ange bricknummer i samband med anmälan.
Om bricknummer inte anges vid anmälan tilldelas löparen
automatiskt hyrbricka, avgift 25 kr.
Brickor för direktanmälan finns att hyra mot 25 kr i avgift.
Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 450 kr.

Priser:

Se skylt vid prisbordet. Speaker meddelar tid för prisutdelning.

Service:

Varmdusch utomhus. Tält för omklädning. Servering och första
hjälpen i anslutning till arenan. Ingen barnpassning, inget
miniknat

Dusch:
I anslutning till arenan.Varmdusch utomhus.
Då vi befinner oss inom vattenskyddsområde får endast det duschschampo som
arrangören erbjuder användas.
Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Kjell Johansson, Skene SoIS, 070-5647543
Bitr. tävlingsledare: Per Knubbe OK Mark, 076-8448739
Tävlingskontrollant: Urban Sörqvist
Banläggare: Bo Herdersson, Martin Svensson.
Bankontrollant: Rolf Hermansson

Tävlingsjury:

Upplysningar:

Suzy Larsson, OK Skogshjortarna
Lena Arnoldsson, Mullsjö SK
Jan Hjort, Falköpings AIK OK
Kjell Johansson, 070-5647543 kjell@skenesim.o.se

Hemsida:

Eventor: http://eventor.orientering.se

Välkomna!

