Bromma-Vällingby SOK
bjuder in till

Nationell orienteringstävling
över medeldistans
söndag 7 april 2019

Samling

Bocktorp på Lovön, Ekerö kommun.

Avgifter

Upp till 16 år 70 kr, övriga 120 kr. Brickhyra 30 kr. Efteranmälan mot 50 % förhöjd avgift.
Faktura skickas till klubbarna i efterhand. Klubblösa deltagare och deltagare som representerar
klubbar utanför Sverige betalar kontant på plats.

Klasser

Full klassindelning (förutom elitklasser) enligt SOFT:s anvisningar för medeldistans. Enligt StOF´s
rekommendationer erbjuder vi även klasserna U3 (gul 2,5 km) och U4 (orange 3,0 km).
Banlängder enligt SOFT:s anvisningar.
Sammanslagning av klasser kan göras enligt SOFT:s regler.

Ordinarie anmälan

Via Eventor senast söndag 31/3, kl. 23.59.

Efteranmälan

Via Eventor senast torsdag 4/4, kl. 23.59 till 50% höjd avgift. Efteranmälda lottas tillsammans
med ordinarie anmälda.

Direktanmälan

Fri start kl. 09.00–12.00. Ungdom t.o.m. 16 år 70 kr, övriga 120 kr. SI-brickor finns att hyra för
30 kr.

Ändringar

Ändringar i anmälan efter anmälningstidens utgång debiteras med 25 kr för ungdom och 50 kr
för övriga.

Bilresenärer

Från väg 261/Ekerövägen, kör mot Lambarudd.

Parkering

200–2 000 m från arenan beroende på väder.

Allmänna
färdmedel

Närmaste busshållplatser är Rörby Gård (mycket gles trafik) 1,4 km från arenan samt Orangeriet
3 km från arenan. Se SL för tider.

Stämplingssystem

SportIdent används. Ange bricknummer vid anmälan. Ej återlämnad hyrbricka debiteras berörd
klubb med inköpspris av ny bricka.

Karta

Nyritad 2018–2019 enligt ISOM 2017–2. Ekvidistans 5 m. Skala 1:7 500 för DH45 och äldre och
samtliga öppna motionsklasser. Skala 1:10 000 för övriga.

Terräng

Måttligt kuperad skogs- och kulturmark med mestadels god framkomlighet. Ett flertal små och
stora stigar genomkorsar området.

Start

Första start 10.00. Max 500 m från arenan. Efteranmälda lottas med ordinarie anmälda. Startlista
publiceras på Eventor.

Ombyte, dusch och
toalett

Utomhus, i anslutning till arenan.

Service på arenan

Välsorterad marka samt försäljning av utrustning från Orienteringsspecialisten. Miniknat i
anslutning till arenan.

Tävlingsledning &
upplysningar

Henrik Wiklund, 073–2083456, bvsok@hotmail.se

Banläggare

Anders Berg, BVSOK

VARMT VÄLKOMNA!

