Inbjudan
Helg utan Älg
19-20 oktober 2019
Tävlingsområde:

Lickershamn, vägvisning från väg 149, ca 25 km norr om Visby

Tävlingsform:

2-dagarstävling med individuell start båda dagarna.
Lördag långdistans, söndag medeldistans.

Klasser och banlängder: Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar
Anmälan:

På Eventor senast söndag 13 oktober, efteranmälan på Eventor senast onsdag
16 oktober kl 19 mot 50% förhöjd avgift. Inskolnings- och utvecklingsklasser
samt öppna klasser också på plats tävlingsdagen.

Anmälningsavgifter:

Ungdomar t o m 16 år 160 kr, övriga 300 kr. Utländska klubbar betalar vid
informationen på arenan.

Kartor:

Lickershamn reviderad 2016 – 2017. Ekvidistans 2,5 m. Kartritare Anders Nilsson
Lördag skala 1:15 000 i klasserna D/H 18-21. Skala 1:10 000 i klasserna
D/H 10-16, D/H 35-40, inskolnings- och utvecklingsklasser samt öppen 9.
Skala 1:7 500 i klasserna D/H 45 och äldre samt öppen 1-8.
Söndag skala 1:10 000 i klasserna D/H 10-40, inskolning- och
utvecklingsklasser. Skala 1:7 500 i klasserna D/H 45 och äldre samt öppna
klasser.

Terrängbeskrivning:

Skogsmark med ett antal stigar, sankmarker, god framkomlighet.
Svag kupering med undantag för en detaljrik klintkant med 30-40 meters
höjdskillnad. Banorna kommer att passera genom ett fritidshusområde.

Första start:

Lördag 11.00. Söndag 10.00.
Inskolning, U-klasser och öppna klasser start mellan 10.30-12.30 på Lördag
och på söndag 9.30-11.30.

Stämplingssystem:

Sportident, pinnar finns att hyra.

Hemsida och facebook: www.gotlandsbrook.com www.facebook.com/gotlandsbrook
Tävlingsledning:

Tävlingsledare Erik Löfgren 070-5248211 eriklofgren63@gmail.com
Bitr. tävlingsledare Mats Ahlqvist

Banläggare:

Magnus Ihreskog, lördag och Birgitta Hjerthèn, söndag

Tävlings- och
bankontrollant

Anders Nilsson

Mediavärd

Magnus Ihreskog

Välkomna hälsar Gotlands Bro OK

Destination Gotland erbjuder även bokning direkt via hemsidan.
Endast resa
Gå in på www.destinationgotland.se och välj ”Boka färja” fyll i önskad resedatum i anslutning till
tävlingsdatum samt linje. Ange ”KAMPANJKOD” DI39OL19.
Följ sedan bokningsdialogens flöde och instruktioner.
Är du osäker på hur du ska göra eller har några specifika önskemål är du välkommen att ringa
Destination Gotlands Idrottsbokning tel: 0771-22 33 50 eller maila
idrottsbokningen@destinationgotland.se
Resepaket inkl boende och buss till/från arenan
Destination Gotland erbjuder förmånlig rese- och boendepaket i samband med Helg utan älg.
Paketpris fr 1 420 kr/person.
Boka paketet direkt via webben:
http://book.idrottenso.se/sv/paket/1801375/helg-utan-2019
Är du osäker på hur du ska göra eller har några specifika önskemål är du välkommen att ringa
Destination Gotlands Idrottsbokning tel: 0771-22 33 50 eller maila
idrottsbokningen@destinationgotland.se

