INBJUDAN TILL UMETRÄFFEN 18-19 MAJ 2019

IFK Umeå hälsar välkomna till Umeträffen 2019 helgen 18-19 maj i Flurkmark på en ny karta.

Tävlingsform
Två nationella tävlingar med elitklasser och individuell start över medeldistans på lördagen och
långdistans på söndagen.

Samling
Flurkmark ca 20 km norr om Umeå. Parkering i anslutning till arenan, avgift 20 kr per dag.

Klasser och banlängder
Klassindelning i Eventor. Elitklasser och tävlingsklasser. Övriga klasser är Inskolning, U1, U2, ÖM1,
ÖM3, ÖM5, ÖM6, ÖM7, ÖM8, ÖM9. Banlängder enligt SOFT:s rekommendationer.
Sammanslagning av klasser kan ske vid få anmälda.

Priser
Priser till elit och ungdomar, samt enklare priser i övriga klasser. Samtliga startande i klasser upp till
HD12, samt U- och Inskolningsklasser får pris båda dagarna.

UMETRÄFFEN 2019

Anmälan och anmälningsavgifter
Anmälan i Eventor, med sista ordinarie anmälningsdag 12/5 kl 23.59. Efteranmälan i Eventor fram till
15/5 kl 19.59 mot 50% förhöjd avgift. Sen anmälan i tävlingsklass fram till första start på
tävlingsdagen går bra om det finns kartor tillgängliga, mot 50 % förhöjd avgift. Anmälan till
inskolning, U-, samt Öppna Motionsklasser även på arenan på tävlingsdagen utan förhöjd
anmälningsavgift.
Avgifter per dag: Elit 200 kr, Ungdomar upp t o m 16 år: 80 kr; Övriga 150 kr. Anmälningsavgifter
faktureras klubbarna i efterhand.

Karta
Flurkmark, till största delen nyritad 2018 av Ulf Hedlund, samt en del reviderad 2018 av Ulf Hedlund
och Jan Johansson. Skala 1:15 000/1:10 000/1:7 500 enligt nya regler. Kartan är i nya kartnormen
ISOM2017 med laserdata som grundmaterial.

Terräng
Skogsmark med inslag av större och mindre berg, tallmo, sankmarker och några skogsbilvägar.
Vegetationen består av barrskog av varierande ålder. Kuperingen är i huvudsak måttlig med inslag av
branta slutningar med en blandning av detaljrika sluttningar och detaljfattiga, flacka områden.
Framkomligheten är mestadels god, med inslag av stenig mark och tätare skog med begränsad
framkomlighet. För de yngsta klasserna finns ett stignät som ledstänger.

Start
Första start lördag kl 12 för att tillresande ska hinna till Umeå. Söndag kl 10. Avstånd till start max
1500 meter båda dagarna.

Stämplingssystem och kontroller
Sportident. Hyrbricka tilldelas alla som inte har egen bricka. Borttappad bricka medför en avgift av
400 kr. Kontrollerna är markerade med skärm och elektronisk stämplingsenhet.

Toa, dusch, marketenteri och miniknat
I anslutning till arenan varje dag med lättare mat och fika.

Boende
För klubbar som önskar klubb-boende finns alternativ som kan bokas via arrangören. Kontakta
Hans-Erik Carlborg på 070-244 69 08, hans-erik.carlborg@umea.se

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller.

Tävlingsledning
Tävlingsledare:

Jan Johansson

070-277 27 68, janjo@hotmail.com

Jon Andersson

070-633 95 95, jon.andersson@oktv.se

Banläggare:

Martin Hederskog

Sekretariat:
Boende:

Ola Fängmark
Hans-Erik Carlborg

Tävlingskontroll:

Utses av VOF

Bankontroll:

Utses av VOF

070-244 69 08, hans-erik.carlborg@umea.se

VÄLKOMNA HÄLSAR IFK UMEÅ!

