PM för Gränsjakten 2011
Samling/TC

Röd skärm vid sista/första svenska avfarten på E6 (strax före/efter
Svinesundbron). Avfart 114. Kör mot Svinesund Köpcenter och därefter mot
Hälle. Avstånd E6-TC ca 8 km.
GPS-koordinater: Longitud: 11,322083 Latitud: 59,072331

Parkering:

Avstånd P-TC, 200-500 m. Avgift 10 kr per dag

Stämplingssystem:

Sportident. Hyrbrickor hämtas klubbvis vid informationen på TC Etapp 1.
Icke återlämnad hyrbricka debiteras med 250 kr. Ev. ändring av
bricknummer görs snarast till sekretariatet. Avgift från och med 11/7: 100 kr.
Det är inte möjligt för flera personer att dela på samma löparbricka!

Nummerlappar:

Dag 1 och 2: Nummerlappar i klasserna D/H12-D/H21.
Dag 3: Nya nummerlappar för tätplacerade sammanlagt efter dag 2. Övriga
behåller nummerlapp från dag 1-2. Övriga klasser: nummerlappar för plac.
1-3,5 eller 9 efter dag 2 - förutom Kortklasser, ÖM-, U- och Inskolning.
OBS! Ta med säkerhetsnålar

Strukna klasser:

D75 och D80. Inga deltagare anmälda.

Om startlistan:

Gränsjakten är en flerdagarstävling bestående av två inledande individuella
etapper och en avslutande etapp med jaktstart. För den som önskar delta
endast en viss dag hänvisar vi till direktanmälan. Eventor tillät anmälan till
enskilda etapper, en information som inte överfördes till det
tävlingsadministrativa systemet. Därför har alla lottats in på bägge de
inledande etapperna, och kommer att lottas in också på jaktstarten. Meddela
sekretariatet (bengt@bivrin.com) ev. ändringar!

Anmälningsavgifter:

Svenska klubbar faktureras. Utländska klubbar betalar in i förskott på
klubbens bankkonto, se information på klubbens hemsida. Ta med kvitto.
Alternativt betalar vid informationen dag 1, om inte annat har
överenskommits med tävlingskassören.

Start:

Första ordinarie start etapp 1-2 kl 18:00, efteranmälda löpare startar före
denna tid. Etapp 3: Start från 16:00. Öppna Motionsklasser, U-klasser och
Inskolning har fri starttid 17.30–19.30, resp. 16:00-18:00.
Etapp 1: Avstånd TC – start, orange/vit snitsel 1300 m, samtliga klasser.
Etapp 2: Avstånd TC – start, orange/vit snitsel 1200 m, samtliga klasser.
Etapp 3: Se information om jaktstart nedan. Avstånd TC – start, orange/vit
snitsel 1500 m, samtliga klasser.

Jaktstart etapp 3:

Jaktstart för samtliga klasser utom H/D 10, U-klasser, Inskolning och Öppna
Motionsklasser. Jaktstart upp till 30 min efter ledaren, därefter var 15:e sek.

Karta:

Utsnitt ur kartdatabas Lommeland, inkl. kvalterrängen SM 2009 och nyritade
områden. Skala: 1:10 000 (cert. lasertryck) för samtliga klasser dag 1-2, 1:15
000 för D/H 16-21 dag 3 (offsettryck), övriga klasser 1:10 000 (cert.
lasertryck).

Kontrolldefinitioner:

Lösa och tryckta på kartan.

Direktbanor:

Finns på samtliga etapper i Öppna Motionsklasser/Inskolning/U-klasser.
Anmälan vid TC från kl. 16.30, resp. 15:00. Startavgift: 60 resp. 100 kr.

Maxtid:

2½ timmar etapp 1-2, 3 timmar etapp 3.

Viltrapport:

Iakttagelser av älg, rådjur och övrigt vilt rapporteras vid målgång.

Förbjudet område:

Tomtmark samt på kartan markerade områden. Obs! Dessa är inte snitslade.
På etapp 2 är det tillåtet att springa genom en gård och intill ett hus strax
efter passering av landsväg ca halvvägs ut på banorna. Området uppfattas
som tomtmark men är delvis raderat på kartan. Gäller främst ungdomsbanor
samt vissa andra som tar detta vägval. Se kartprov för detta.

Terrängbeskrivning:

Terrängtyp: Lätta banor har inslag av ängar, stigar och vägar.
Övriga banor; Skogsmark och glest bevuxna berg.
Kupering: Lätta banor; Svag till måttlig kupering.
Övriga banor; Delar av banorna har stark kupering.
Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Blandskog med inslag av
ungskogar. Vegetationen på höjderna består av gles hällmarkstallskog.
3,5 km otydliga stigar har röjts och förbättrats, främst för ungdomsbanorna.

Klädsel:

Heltäckande klädsel enl. SOFT:s regler.

Priser:

Sammanlagt efter etapp 3, prisutdelning varefter klasserna är klara

ÖVRIG SERVICE
Vätska:
Toaletter:
Dusch:
Sjukvård:
Servering:
Knatteknat och
barnpassning:

Efter målgång, samt på de längre banorna etapp 3.
Finns vid TC och vid startplatserna.
Tempererad dusch utomhus, i anslutning till TC.
På TC.
Välsorterad servering.
Anordnas i anslutning till Tävlingscentrum.

Sportförsäljning:

SM-sport

Banläggare:
Tävlingsledare:
Pressvärd/VIP:
Speaker:
Tävlingskassör:
Tävlingskontroll:
Bankontroll:

Göran Olsson, +46 705 776 094 och Rune Kristiansen, +46 703 222 382.
Christer Bech, +47 41 21 59 14
Helge Bovim, +47 47 25 54 01, +47 98 45 28 82
Gunnar Oleniusson, +46 706 80 65 12
Bengt Bivrin, +46 708 802 805 (bengt@bivrin.com)
Lars-Åke Winblad, Stångenäs AIS
Terje Berget, Idefjordens SK

.

Välkomna!

