PM
Mila Stockholm By Night #1
Samling:
Arena belägen vid OK Södertörns klubbstuga på Farstanäset i Huddinge. Se vägbeskrivning i
Eventor.
Kollektivtrafik:
Buss 165 till hållplats Farstanäsvägen med ca 800 m promenad. Buss 742 till Svartviksvägen
med ca 1000 m promenad alternativt tunnelbana/buss till Farsta Centrum med ca 2000 m
promenad.
Parkering:
Begränsad parkeringsyta i anslutning till klubbstugan. Samåk gärna eller utnyttja
kollektivtrafiken!
Klasser och banlängder:
Herrar: 8,9 km
Damer: 5,9 km
Pöbel: 5,9 km
Pöbelina: 4 km
Vilsna själar: 4 km
Direktanmälan:
Direktanmälan på plats möjlig i mån av kartor till en kostnad av 150 kr.
Karta:
Hanestorp/Mörtsjön. Skala 1:10000 för samtliga klasser. Ekvidistans 4 m. Kartan är tryckt i
A3-format.
Terräng:
Klassisk Södertörnsterräng med måttlig till stark kupering och detaljrika höjder. Det finns
många skarpa branter som kan vara hala i vått höstväder, ta det försiktigt!

Start:
Gemensam start för samtliga klasser mellan kl 19-19:15
19:00: Herrar+Vilsna själar
19:05: Damer
19:10: Pöbel
19:15: Pöbelina
Ca 2000 m till start. Vägen till start går på mestadels stig och väg. Ingen snitsling men karta
med vägbeskrivning fås vid arenan.
Kartorna är märkta med startnummer, kontrollera i startlistan innan du går till start så du vet
vilket nummer du har.
Överdrag:
Överdrag transporteras från starten tillbaka till arenan.
Spridningsmetod:
Gaffling förekommer i samtliga klasser.

Kontrollbeskrivningar:
Inga lösa utan endast tryckta på kartan.

Stämplingssystem:
SportIdent används i samtliga klasser. Löpare som inte angett bricknummer vid anmälan
tilldelas en hyrbricka till en kostnad av 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.
Målgång, utläsning av SI-bricka:
Utbrutet mål ca 1400 m från arenan. Viktigt att man läser av brickan vid arenan är man
kommer tillbaka.
Maxtid:
2 h. Målet stänger 21:15 då kontrollerna börjar plockas in.
Kontroller:
Det kommer att ske ett test av 10Milas nya orienteringsskärmar med insydd reflex.
Kontrollerna kommer alltså endast att vara markerade med skärm och SI-enhet och ej med
reflexstav.
Omklädning och dusch:
Omklädning och dusch/bastu inomhus i klubbstugan.

Servering:
Enklare servering kommer att finnas inne i stugan.
Resultat:
Liveresultat med radiokontroller finns på liveresultat.orientering.se och nås via Eventor.
Resultaten publiceras även i Eventor efter avslutad tävling.
MSBN:
Tävlingen ingår i nattcupen Mila Stockholm By Night där poäng delas ut efter varje etapp
baserat på placering. Poängen räknas sedan ihop från varje etapp och deltagaren med högst
totalpoäng i varje klass går ut först i jaktstarten i finalen i mars. Mer info finns på StOFs
hemsida.
Tävlingsledare:
John Svanberg
Kontakt: 076-2732318
Banläggare:
Josh Beech och Anders Jakobsson.

Varmt välkomna till den första deltävlingen av vinterträningens höjdpunkt
önskar OK Södertörn!

