PM
Bromma-Vällingby SOK
hälsar välkomna till

Nationell orienteringstävling
över medeldistans
söndag 7 april 2019

Samling

Bocktorp på Lovön, Ekerö kommun.

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.

Bilresenärer

Från väg 261/Ekerövägen, kör mot Lambarudd. Vägvisande OL-skärmar från korsningen
Ekerövägen/Rörbyvägen.

Parkering

200–2 000 m från arenan beroende på väder. Prognosen ser bra ut så just nu räknar vi med att
alla bilar kan parkeras i anslutning till arenan. P-avgift 30 kr.

Klasser &
banlängder

Se startlistan.

Direktanmälan

Kan ske vid sekretariatet mellan kl. 08.30 och 11.30. De klasser som finns att direktanmäla sig
till är ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8, Inskolning samt U1-U4.

Avgifter

Direktanmälningsavgiften för ungdomar upp till 16 år är 70 kr, övriga 120 kr. Hyra av
SportIdent-bricka 30 kr. De svenska klubbarna faktureras i efterhand. Klubblösa deltagare och
deltagare som representerar klubbar utanför Sverige betalar kontant eller med Swish på plats.

Ändringar

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

Starttider

Första start för tävlingsklasserna är kl. 10.00. Efteranmälda lottas in bland ordinarie anmälda. I
de öppna motionsklasserna (ÖM) samt Inskolning och U1-U4 är det möjligt att starta redan från
kl. 09.00 och fram till kl. 11.30. Startlista publiceras på Eventor och anslås på arenan.

Startplats

600 meter från arenan. Barnvagnsvänligt underlag.

Maxtid

90 minuter.

Stämplingssystem

SportIdent. Ange bricknummer vid anmälan. Möjlighet att hyra SportIdent-bricka finns i
sekretariatet. Ej återlämnad hyrbricka debiteras berörd klubb med inköpspris av ny bricka.

Kontroller

Markeras i skogen med stativ, skärm och SportIdent-enhet.

Karta

Nyritad 2018–2019 enligt ISOM 2017–2 av Anders Stenback. Ekvidistans 5 m. Skala 1:7 500 för
DH45 och äldre och samtliga öppna motionsklasser. Skala 1:10 000 för övriga. Certifierad
färgutskrift från BL Idrottsservice. Kontrollbeskrivningar finns både lösa och tryckta på kartan.

Terräng

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

Kartkomplettering

Vid start kommer det att finnas en kartkomplettering som visar tre områden som har blivit
angivna som halvöppen mark på kartan men som inte är det i verkligheten.

Snitslade stigar

I områden där ungdomsbanor går, grön till gul nivå, är alla stigar som är markerade som otydliga
på kartan snitslade med vita band.

Förbjudna områden

All tomtmark är förbjudet område. En större hästhage, mitt på kartan, är också förbjudet
område. Detta område markeras delvis i skogen med ett befintligt staket. Det är även förbjudet
att gena genom detta område även om du har brutit tävlingen.

Lokala tecken

X (Svart) = Koja, annan träkonstruktion
X (Grönt) = Vindfälle högre än 2 m

Prisutdelning

Priser i samtliga ungdomsklasser samt DH18-21. Tider för prisutdelning kommer att anslås på
arenan. Vi strävar efter att ha prisutdelning så snart varje klass är klar.

Dusch & ombyte

Dusch utomhus i anslutning till arenan. Toaletter finns på arenan.

Service på arenan

Välsorterad marka samt försäljning av utrustning från Orienteringsspecialisten.

Miniknat

Miniknat finns i anslutning till arenan. Öppet mellan 09.30 och 12.00. Kostnad 20 kr.

Tävlingsledning &
upplysningar

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

Tävlingskontrollant

Thomas Babtist, Bromma-Vällingby SOK

Tävlingsjury

Ej ännu utsedd.

Banläggare

Anders Berg, Bromma-Vällingby SOK

Bankontrollant

Joakim Berg, Bromma-Vällingby SOK
Ungdomsbanorna är kontrollerade av Stockholms orienteringsförbund

VARMT VÄLKOMNA!

