Studentföreningen Skogis IF inbjuder till

Skogiskavlen
Lördag 13 Oktober 2018

Klass
Herr (endast skogisar)

Sträcklängd(fågelvägen)
3,5 km

Svårighet
Gul

Dam (endast skogisar)

3,5 km

Gul

Kort (skogisar +
allmänheten)
Lång (skogisar +
allmänheten)

3,5 km

Gul

5 km

Svart

Lagtävlingen Skogiskaveln är en budkavle med 3 sträckor per klass. För att locka fler erfarna
orienterare utanför skogshögskolan finns svårare banor i klasserna Kort och Lång. För skogisar som
vill ta Storskogismärket gäller endast klasserna Herr och Dam. Banorna är ogafflade, vilket innebär
att alla löpare som springer samma sträcka även springer samma bana. Mixade lag är tillåtna i klasserna
Herr, Kort och Lång. Lag där löparna har olika klubbtillhörighet är som vanligt varmt välkomna. Nytt
för i år är att vi kommer köra med Sportident, ett elektroniskt stämplingssystem för orientering. Varje
löpare tilldelas en löparbricka som löparen använder för att registrera kontroller och växlingar. En
testkontroll kommer finnas på plats för att illustrera hur kontrollerna ser ut.
Samling: Nydala skidstadion, 63°50'20.0"N 20°20'21.3"E
Start: Vid tävlingscentrum i anslutning till skidstadion för alla klasser kl 10:00.
Uthämtning av nummerlapp och löparbrickor sker senast 09:30.
Karta: Nydala (2012).
Terräng: Svagt kuperat friluftsområde med ett rikt stignät. Mestadels god framkomlighet.
Stämpling: Sportident. Kom ihåg att tömma och checka löparbrickan innan start. Om deltagare har egen
bricka, ange bricknummer i anmälan annars tilldelar arrangören en bricka (borttappad bricka debiteras
med 600 kr).
Anmälan: Senast Onsdagen den 10/10 till huer0001@stud.slu.se. Ange klass, lagnamn, lagmedlemmars
namn (3 st) samt vem som springer vilken sträcka. Om deltagare har egen bricka, ange bricknummer.
Lag där alla löparna tillhör skogshögskolans studentkår tävlar gratis, ange även detta i anmälan, annars
gäller en Avgift på 50 kr per löpare som betalas på plats med Swish eller jämna kontanter, ej kort.

Efteranmälan kan ske senast 09:30 på plats i den mån kartor finns och till en förhöjd anmälningsavgift
på 50%.
Klädsel: Krav på heltäckande klädsel, det vill säga långa byxor och tröja med korta ärmar.
Service: Servering av varmkorv etc. Tillgång till dusch och omklädningsrum för deltagare.
Regler: Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler.
Tävlingsledare: Hugo Eriksson 070-6571881
Banläggare: Hugo Eriksson

