PM till Novemberkåsan –17 november, 2018
Inkluderar Ultra-KM och SNO klassikern
Tid
Plats/Samling
Parkering
Anmälan

Lördag 17 november, samling kl.10.00. Kom i tid!
Bommersvik konferens, vid dusch- och bastubyggnaden.
I anslutning till anläggningen
Ordinarie anmälan stängd i Eventor, efteranmälan kan
göras till tävlingsledaren, kontaktuppgifter se
nedan.
Karta
Skala: 1:10 000 - 1:50 000, 5 m ekv.
Stämplingssystem
Sportident
GPS
Kan förekomma. Ska bäras under hela tävlingen
KontrollTryckta på kartan. Dock finns inga kodsiffror på
beskrivningar
långa, mellan och korta banan.
Kontroller
Skärmar. Hängande SI-enheter vid vissa kontroller.
Ultra
Minst 2 startade i klassen för att bli KM-segrare.
KM-regler
10 års klasser för H40-, ungdom, junior, senior (inkl
HD35). Den som springer längst bana på bäst tid
vinner.
Enbart SNO-medlemmar kan bli klubbmästare.
Klasser och
Långa banan:
15,2 km
Korta banan:
6,1 km
banlängder
Mellan banan: 10,7 km
Mini banan:
3,5 km
Start
Gemensamstart för respektive bana.
Det kommer ordnats med transport till start.
Transport avgår för Långa och Mellan banan kl.10.15
Transport avgår för Korta banan ca kl.10.40.
För Minibanan är det promenad till start kl.10.50.
Kartbyte
Ja, förekommer på långa och mellan banan
Vägpassager
Var försiktiga vid passage av större väg.
Spridningsmetod
Kan förekomma
Kart- och
Nya hyggen, grönområden, m.m kan förekomma som inte
terrängjusteringar är redovisade på kartan. På minibanan förekommer
några nya stigar och en 100 m snitslad del. Är inlagt
på kartan.
Vätska
För långa banan efter ca 5 km och 10 km. För mellan
banan efter ca 5 km. Både vatten och sportdryck
finns.
Mål
Glöm inte bort att målstämpla.
Dusch/Toa
Vi har tillgång till Bommersviks omklädningsrum med
dusch, bastu och toaletter. Inga toaletter vid start.
Första hjälpen
Sjukvårdsmateriel finns vid målet.
Prisutdelning
När klasserna är klara, ca kl. 14.00
Mat
Efter genomförd tävling kommer det att serveras
ärtsoppa med bröd. (alternativ kommer finnas).
Avgifter:
För icke SNO-medlemmar kommer vi ta ut en avgift på
100 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar upp till 16
år. Då ingår tävlingsavgift och mat.
Tävlingsledare/
Tomas Fagerstedt,e-post: tomas.fagerstedt@hotmail.com
Banläggare
mobil: 0709-952670, Sven Undeland

Välkomna till årets Novemberkåsan 2018!

