Inbjudan

Ösaträffen

med Veteran-SM
6-9 juni 2019

ARENOR
Gammelhomna och Öjeparken i Edsbyn.
DISTANSER
Torsdag 6 juni långdistans, fredag 7 juni
förkortad medeldistans samt kvällssprint,
lördag 8 juni långdistans, söndag 9 juni
medeldistans.
KLASSER
6/6 D/H10-D/H80, Inskolning, U-klasser
samt Öppna klasser inkl. två Öppen Ultrabanor = förlängda banor med gemensam
start. Samkörs med Ultralång-SM.
7/6 D/H10-D/H80, Inskolning, U-klasser
samt Öppna klasser.
7/6 sprint Veteran-SM D/H35 och äldre
samt Öppna klasser.
8/6-9/6 D/H10-D/H100, Inskolning,
U-klasser samt Öppna klasser. Samtliga
klasser D/H 35 och äldre har SM status.
SAMLING
Gammelhomna, vägvisning efter väg 301,
11 km väster om Edsbyn. GPS koordinater:
Latitud: 61.340003 / Longitud: 15.689303

EFTERANMÄLAN
Via Eventor senast 2019-06-02 kl. 23.59 mot 50 %
högre avgift. Ett begränsat antal på tävlingsdagen
mot 100 % högre avgift.
ÖPPNA KLASSER
Anmälan sker vid respektive arena. OBS! För att
underlätta kartproduktionen och planeringen,
föranmäl i så stor utsträckning som möjligt!
ANMÄLAN ÖPPEN

6/6 kl 10.30-13.00
7/6 kl 08.30-11.00, sprint kl 16.30-19.00
8/6 kl 10.30-13.00
9/6 kl 08.30-11.00
AVGIFTER

Vuxen 145:-, Ungdom 75:-, Brickhyra 30:STARTSTÄMPLING (FRI STARTTID)
Gäller för Öppna klasser, U-klasser, Kort-klasser
samt Inskolning.
STARTTIDER

6/6 kl 11.00-13.30
7/6 kl 09.00-11.30, sprint kl 18.00-19.30
8/6 kl 11.00-13.30
9/6 kl 09.00-11.30

ANMÄLAN
Varje dag är en enskild tävling och anmälan
sker via Eventor senast 2019-05-26 kl. 23.59
Vid anmälan godkänns att namn läggs ut på
internet.

STÄMPLINGSSYSTEM
SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Även nyare SI-brickor typ 8, 9, 10 och 11 kan
användas. Saknas bricka tilldelas hyrbricka som
debiteras med 30:-

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Inskolning och U-klasser 75:-/tävling,
Ungdomar t.o.m. 16 år 75:-/ tävling, övriga
175:-/ tävling.

BOENDE
Husvagn/husbil/tält, i direkt anslutning till arena
Gammelhomna.

Något förhöjda anmälningsavgifter p.g.a. förhöjt
tävlingsvärde i form av fritt fiske, fri
underhållning, fri parkering, bussning till några
starter och från utbrutet mål för Veteran-SM (för
att få intressanta och utslagsgivande tävlingar)
samt speaker Per Forsberg.

KOSTNAD

Husvagn/husbil 600:-, tält 250:-. Priset är totalt för
hela helgen och reduceras ej vid kortare tid. Boendet
faktureras klubbarna.
OBS! Ska förbokas via Eventor.
ÖVRIGT BOENDE

Privat boende/husvagn på plats läggs ut på
Facebooksidan Ösaträffen samt Logiförslag.

Följ Ösaträffen på Facebook: www.facebook.com/Osatraffen
Vi lägger in/uppdaterar information på Facebooksidan kontinuerligt!

START
Torsdag 6/6
Första start lottade klasser kl 12.00
Ultra SM, start klassvis från kl 13.00
Fredag 7/6
Första start lottade klasser kl 10.00
Fredag 7/6, sprint
Första start lottade klasser (Veteran-SM)
kl 17.00
Lördag 8/6
Första start lottade klasser kl 12.00
Söndag 9/6
Första start lottade klasser kl 10.00
Klasser med fri start, Öppna-U-K samt
INSK, kan börja starta en timma innan
respektive första start för lottade klasser.
OBS! Gäller EJ sprint, fredag 7/6!
STARTLISTOR, PM & RESULTAT
Publiceras på Eventor.
PARKERING
Samtliga dagar fri parkering i anslutning till
arenan. Vid sprinten fredag 7/6, parkering vid
Svenska Fönster arena. Avstånd till arena
Öjeparken ca: 1000 m.
STORA BUSSAR

Föranmäls till Tävlingsledare Kaj Hoof
070-5269788 kaj.hoof@loggtech.se
BUSSNING TILL SPRINT
Vi erbjuder kostnadsfri buss från Arena
Gammelhomna till sprinten vid Arena
Öjeparken. Skall förbokas via Eventor för att
underlätta vår planering.
KARTOR
Nyritade och reviderade 2018 av Stefan
Carlsson och Tiago Leal, kartnorm ISOM
2017.
KARTSKALA
Torsdag
Skala 1:10000 för HD10-40 samt Inskolning,
U-klass, ÖM1, ÖM3, Ultra Lång, Ultra Kort.
Skala 1:7500 för HD45 och äldre samt ÖM5,
ÖM7, ÖM8, Inskolning.
Fredag
Skala 1:7500 för alla.

Fredag Sprint
Skala 1:4000 HD35-H40, Ö8.
Skala 1:3000 för HD45 och äldre samt övriga öppna
klasser
Lördag
Skala 1:15000 HD18-HD21
Skala 1:10000 för HD10-16, HD35-40 samt HD21K,
Inskolning, U-klass, ÖM1, ÖM3, ÖM8, ÖM9
Skala 1:7500 för HD45 och äldre samt ÖM5, ÖM7,
Inskolning.
Söndag
Skala 1:10000 för HD10-40 samt Inskolning, Uklass, ÖM1, ÖM3, ÖM8,
Skala 1:7500 för HD45 och äldre samt ÖM5, ÖM7,
Inskolning.
TERRÄNGBESKRIVNING
Torsdag 6/6
Delar av området är jungfruliga marker för
tävlingsorientering. Banorna sträcker sig igenom en
gammal älvfåra med delvis snabblöpt hedterräng
med inslag av mindre tjärnar. Lätt kupering men
tvära brinkar förekommer. Vägar och stigar i normal
omfattning. Ungdomsbanorna utnyttjar stig-vägbäcksystem som ledstänger.
Fredag 7/6
Början och slutet av banorna går i ett snabblöpt
område. Mitten av banorna utnyttjar ett detaljrikt
bergsparti med normal kupering. Inslag av gröna
partier, hällmarker, stora konturritade stenar, delvis
stenbunden mark. Ungdomsbanorna har snabblöpt
hedterräng med stig och bäcksystem.
Fredag 7/6 sprint
Tätortsmiljö med inslag av parkområden samt andra
grönytor.
Lördag 8/6
De längre banorna har flera berg att ta hänsyn till,
med god löpbarhet. Slutet av banorna passerar Stora
Homnaflen med rejäl stigning och delvis stenbunden
terräng. Ungdomsbanorna går i lättlöpt hedterräng.
De kortare banorna går efter Långabäckens dalgång
med småkuperad lättlöpt terräng.
Söndag 9/6
Större delen av området är jungfruliga marker för
tävlingsorientering. Lättlöpt småkuperad terräng med
god sikt och delvis stenbundet. De kortare Ubanorna utnyttjar tidigare områden runt arenan.

SERVERING & MAT
Vid arena Gammelhomna finns en
välsorterad marka med fika, korv, dricka,
godis och smörgåsar. Dessutom ”Krogen i
Skogen” som erbjuder kolbullar, hamburgare,
wok och soppa inkl. vegetariska alternativ.
Enklare marka vid sprinten i Öjeparken,
Edsbyn.
MIDDAGSBUFFÉ

Vi erbjuder en middagsbuffé med olika
teman, vilken serveras torsdag-lördag
kl 17.30-20.00.
Pris: vuxen 150:-, barn upp till 12 år 75:Torsdag 6/6
SYDAMERIKANSKT med Mexikansk taco
och Colombianska specialiteter.
Fredag 7/6
MEDELHAVSINSPIRERAT med bl.a
kyckling, sallader och goda röror.
Lördag 8/6
HÄLSINGEINSPIRERAT med bl.a vilt och
sotare.
Vid middagarna ingår måltidsdryck och
kaffe.
ALL INCLUSIVE

Pris: vuxen 750:-, barn upp till 12 år 350:Torsdag: middag
Fredag: frukost/lunch/middag
Lördag: frukost/lunch/middag
Söndag: frukost/lunch
OBS! Beställning av All inclusive samt
middagsbuffé görs via Eventor och skall
betalas på plats med kort, swish eller
kontant. Middagsbiljetter kan endast köpas
på plats i mån av tillgång, så beställ i förväg
om du vill vara säker på att få äta av buffén!
För ”specialkost” eller andra speciella
önskemål mejla till: marita@ekmanshem.se
”MATSAS MAT”

Nyblivna Europamästarna i Street Food finns
på plats med sin food truck.
DUSCH
Vid arena Gammelhomna varmvattendusch
utomhus. Vid sprinten fredag 7/6 i Svenska
Fönster arena.

BARNPASSNING/MINIKNAT
Kostnadsfritt vid arena Gammelhomna, barn från
ca 3 år. Miniknat varje dag!
SPORTFÖRSÄLJNING
Letro Sport
TÄVLINGSREGLER
SOFT:s
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Kaj Hoof 070-5269788
kaj.hoof@loggtech.se
Bitr. tävlingsledare
Göran Svensson 070-5147675
svenssongoran819@gmail.com
Banläggare, skog
Stefan Carlsson 070-5566313
stefan.carlsson@alftaprodukter.se
Banläggare, sprint
Andreas Davidsson 070-4254794
info@sign-sport.se
Bankontrollant
Karl-Erik Engblom 070-1311235
kalleskartservice@gmail.com
Kontrollkontrollanter
Peter Karsbo 070-5736646
peter.karsbo@gmail.com
Sören Calleberg 076-1053649
soren.calleberg@gmail.com
Tävlingskontrollant
Curt Landin, Bollnäs 070-6918064
curre@curtlandin.com

Alfta-Ösa OK hälsar tävlande, publik, funktionärer
& partners hjärtligt välkomna till spännande och
trevliga dagar!
www.alfta-osa.se
Följ Ösaträffen på Facebook - uppdateras
kontinuerligt med information & nyheter!
www.facebook.com/Osatraffen
På nästa sida kan du läsa om våra kostnadsfria
intressanta, spännande & trevliga kvällsaktiviteter!

KVÄLLSAKTIVITETER

ÄLLSAKTIVITETER

TORSDAG 6 JUNI – LÖRDAG 8 JUNI

FREDAG 7 JUNI

Marknads- och rekryteringsmässa
Alfta-ÖSA OK i samarbete med Ovanåkers
kommun samt ett flertal företag, inbjuder till
mässa, där vi informerar om verksamheter,
kultur, idrott, arbetsmarknad, utbildning, vård
mm. Vi vill tillsammans informera om det
behov av arbetskraft vi har i företag och
kommun, samt hur häftigt det är att bo i en
kreativ, framåtsträvande, framgångsrik
”landsbygdskommun”, centralt belägen, med
närhet till det mesta i Sverige.

Trubadur, sång och underhållning i stora arenatältet,
kl 20.00

TORSDAG 6 JUNI

Kulturvandring
Med guiderna Maths Östberg och Roger
Persson samlas intresserade vid stora
Arenatältet kl 17.30. Vi samåker i egna bilar
3 km söderut på skogsvägen från Arenan, sen
blir det 1 km vandring till Träckesbo fäbod,
där miljön vårdas av ägarna. Bl.a finns en
lada med den fridlysta varglaven att beskåda.
För de som eventuellt inte klarar vandringen
på 1 km finns möjlighet till skjuts upp!
Beräknad tid: 2,5 timme
Quiz-kväll i stora arenatältet
Urpremiär för Ösaträffens frågesporttävling
med Per Forsberg som speaker!
Lagtävling med max 5 deltagare/lag,
kl 20.00-21.30. Föranmäl gärna till
bokning@alfta-osa.se, ange lagnamn och en
kontaktperson för laget. Anmälan på plats,
torsdag 6/6 senast kl 19.30.

LÖRDAG 8 JUNI
Fisketävling
Fiske i angränsande valfritt vatten, gemensam start
vid arena Gammelhomna kl 17.00, invägning av fisk
kl 19.00, prisutdelning.
Folkdans
Lektion och prova på traditionell dans med de
professionella danslärarna: Sveke Jonsson och Åsa
Eriksson, Delsbo. Hambo, schottis mm till tonerna
av stråkar från genuina Hälsingespelmän.
Start kl 20.00 vid arena Gammelhomna.

Våra samarbetspartner

