Snättringe SK inbjuder till
Vinterserien den 13 januari 2019

Samling
Källbrinks Idrottsplats, Huddinge.
Parkering
Fri parkering vid idrottsplatsen. Välj i första hand parkeringen vid
Dammtorpsvägen och i andra hand parkeringen nedanför tennisklubbens
hus på gamla fotbollsplanen. Se karta nedan. Glöm inte P-skivan!
Allmänna kommunikationer
Se tidtabell på www.sl.se. Närmaste busshållplats är Källbrinks idrottsplats
med buss 706 från Huddinge Centrum. Du kan även ta buss 704 från
Huddinge Centrum eller Fruängen, den stannar vid Källbrinksskolan,
därifrån ca 800 m gångväg till idrottsplatsen. Se karta nedan.
Terräng och skala
Karta: Gömmaren, ekv. 5 m, skala 1:10 000.
Området består huvudsakligen av måttligt kuperad skogsmark med öppna
och lättlöpta detaljrika höjder. Framkomligheten är mestadels god. I en
del av området finns partier av flack terräng med begränsat sikt och
framkomlighet. Området genomkorsas av ett flertal stigar.
Banor
Bana A - 7,8 km
Bana B - 5,8 km
Bana C - 4,5 km
Bana D - 2,5 km
Bana E - 2,2 km, lättare
Förbjudna områden
Respektera att all tomtmark är förbjudet område. På vissa ställen kan
tomtgränsen vara otydlig i terrängen, passera därför med stort avstånd.
Anmälan och anmälningsavgift
Endast anmälan på plats. Anmälan öppnar kl. 9.30 och stänger kl. 11.50.
Avgiften är 70 kr för vuxen och 40 kr för ungdomar upp t.o.m. 16 år.
Betala kontant eller med Swish.

Stämplingssystem
SportIdent. Hyrbrickor finns i begränsad omfattning. Kostnad för hyrbricka
30 kr.
Borttappad hyrbricka
Borttappad hyrbricka debiteras med 500 kr.
Start
Start mellan kl. 10.00-12.00. Avstånd till start ca 200 m. Markerat med
röd/orange snitsel.
Vägpassage
Alla behöver passera Gamla Stockholmsvägen till start samt från
målstämpling till utstämpling. Använd övergångsstället vid passage av
vägen.
Utbrutet mål
Målstämpling sker ca 100 m från Källbrink. Ni måste gå till utcheckningen
för att läsa ut er. Följ de blå snitslarna för att läsa av din bricka.
Maxtid
Ingen maxtid, men kontrollerna börjar plockas in kl. 13.15.
Dusch och toaletter
Finns vid Källbrinks idrottsplats.
Resultat
Publiceras på Eventor.
Upplysningar
Nadja Dahlström nadja_d@hotmail.com, 070-459 06 23

Välkomna önskar Snättringe SK!

