Ärla IF och IK Standard välkomnar er härmed till 2019 års Eskilstuna Weekend
med arena vid Sundshändö i Dunker!

INBJUDAN
DISTANSER

Fredag 5 juli, medel. Dunkersetappen!
Lördag 6 juli, lång. Masungsetappen!
Söndag 7 juli, lång. Skogsbruksetappen!

KLASSER

Tävlingsklasser för HD10-HD90. U1, U2 och
inskolning. Öppna banor: Ö1-3-5-7-8-9-10.

ANMÄLAN

Eskilstuna Weekend är en 3-dagarstävling.
Deltagande enstaka dagar hänvisas till öppna
klasser. Anmälan i ordinarie klasser via Eventor
senast söndag 30 juni klockan 23:59.

ANMÄLNINGSAVGIFTER

BANLÄNGDER

Enligt SOFT:s rekommendationer. Kommer i
uppdaterad inbjudan.

17 år och äldre 450 kr, 16 år och yngre 240 kr
för alla tre etapperna. Öppna klasser 17 år och
äldre 150 kr per dag. 16 år och yngre oavsett
klass 80 kr per dag. Svenska föreningar debiteras med räkning, utländska betalar på arenan!

TÄVLINGSREGLER

EFTERANMÄLAN

Svenska Orienteringsförbundets.

START

Fredag 5 juli: Första start 18:00 för alla klasser.
Lördag 6 juli: Första start 11:00 för alla klasser.
Söndag 7 juli: Första start 11:00 för alla klasser. HD21, HD20 och HD18 har jaktstart på
etapp 3.

SAMLING

Vägvisning Dunker 8 km norr om Malmköping
efter väg 55. Två km grusväg till arenan vid
Sundshändö.
Koordinater: 6561739.087, 601170.066

Senast onsdag 3 juli via Eventor senast 23:59.
50 procent högre startavgift i alla klasser.

ÖPPNA KLASSER

Anmälan på arenan fredag 17:00-19:00, lördag
10:00-12:30, söndag 10:00-12:30. Föranmälan
via Eventor är också möjlig.

STÄMPLINGSSYSTEM

SportIdent användes i alla klasser. Ange
eget SI-nummer vid anmälan. Övriga får hyra
SI-pinne, kostnad för alla dagarna 90 kr. Hyrpinne i Öppna klasser 30 kr/dag. Ej återlämnad
SI-pinne debiteras med 600 kr.

STARTSTÄMPLING

Alla dagarna för öppna klasser, U-klasser och
inskolning.

TERRÄNGBESKRIVNING

Fredag 5 juli: Korta barn- och ungdomsbanor och enkla öppna banor med stigsystem,
delvis röjda, spånade och snitslade. Enbart
skogssklädd terräng för alla banor och bitvis
stenbunden grusåsterräng. För 16 år och äldre
måttligt kuperad terräng med många små och
större sankmarker. Huvudsakligen ganska gles
barrskog och bra sikt men områden med tätare
skog förekommer. Hyggen och ungskog förekommer vissa banor.
Lördag 6 juli & Söndag 7 juli: Korta barn- och
ungdomsbanor och enkla öppna banor huvudsakligen stigsystem, delvis röjda, spånade och
snitslade. Huvudsakligen skogsklädd terräng
för alla banor för 16 år och äldre. Etapp 3 går
enbart i skogsterräng. Måttlig kupering med
många små och stora sankmarker. Vissa partier mycket detaljrika. Flackare områden med
snabblöpta berghällar förekommer. Hyggen,
tätare skog och löphindrande markvegetation
finns i begränsad omfattning.

KARTOR

HD45-HD90 och ÖM 1-8 skala 1:7 500 alla
etapper. Övriga 1:10 000 alla etapper. Ekvidistans 2,5 m på alla etapper. Digitalt certifierat
karttryck. Nyritning och revidering 2018-2019.
Kartritare: Karl Larsson, Roy Fransson och
Susen Lösch.

STARTLISTOR, PM OCH RESULTAT

Startlistor, PM och resultat kommer att finnas på Eventor och www.idrottonline.se/ArlaIF-Orientering/. Samma info kommer också
att anslås i pappersform på arenan.

BARNPASSNING OCH MINIKNAT

Max 100 meter från arenan. Miniknat med ny
bana varje dag. 20 kr i avgift med priser till alla!

PARKERING

Alla dagar parkering på gräsytor 100-300
meter från arenan. Kostnad parkeringsdekal
för tre dagar 70 kr. Kan köpas vid campingen
vid Åsborgen eller vid infart till parkering första
etappen. P-pris per etapp är 30 kr.
Husbilar och husvagnar hänvisas i första hand
till camping vid Åsborgen. De som vill kan dock
parkera sina husbilar på arenaparkeringen
med tillgång till toaletter och dricksvatten under
hela helgen, samt duschar under tävlingstid.
OBS: Då betalas både 400 kronor och 70 kr för
parkering (anmäls i Eventor) och de som vill
kan också flytta till Åsborgens camping med
mer service. Efter samråd med markägare
och vägsamfällighet avråder vi ”fri camping” i tävlingsområdet och utmed infartsvägen från väg 55.

INVIGNING

På arenan fredag 5 juli kl. 17:20.

PRISUTDELNING

Lördag och söndag kl. 10:15 prisutdelningar
för etappsegrare. Söndag enligt PM och löpande för alla klasser. BRA prisnivå och särskilt i barn-och ungdomsklasser! Även en hel
del lottade priser i öppna klasser. Nyheter på
prisfronten publiceras löpande i Eventor. Priser
ej avhämtade i samband med prisutdelningen
sista tävlingsdagen tillfaller arrangörerna.

TOALETT OCH DUSCH

Toaletter finns på arenan. Dusch max 200 meter från arenan.

SERVERING

Med stort utbud på arenan.

SPORTFÖRSÄLJNING
Letro Sport på arenan.

TBE-VACCINERING

Kommer att erbjudas på arenan alla tre dagarna. Mer info på Eventor.

CAMPING OCH FÖRLÄGGNING

Vid Ärla IF:s idrottsplats Åsborgen med tillgång
till duschar och toaletter inomhus. För husvagnar och husbilar huvudsakligen grusytor. Stora
gräsytor för tältning. Inomhusboende på hårt
underlag erbjuds också 1-2 km från Åsborgen.
Kostnader:
Fredag 13:00 till söndag 18:00.
Husvagnar och husbilar 400 kronor.
Tältning 300 kr och inomhusförläggning 150 kr.
Anmälan görs via Eventor.
Camping och logiansvarig:
Tommy Ljungkvist
tommyljungkvist@telia.com, 070-5570766

KAMRATMÅLTID

Lördag kväll 6 juli kommer även en kamratmåltid vid Åsborgen att erbjudas alla intresserade.
Separat inbjudan och möjlighet till anmälan
kommer i Eventor.

TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare:
Thomas Knutsson
thomas.knutsson@eskilstuna.se, 070-6253876
Biträdande tävlingsledare:
Tomas Ljungkvist
tomas.ljungkvist@gmail.com, 070-2253706

ÖVRIGA BOENDEN

Banläggare:
Karl Walheim
walheimkarl@gmail.com, 073-810 73 40
Oscar Vångell
Henrik Jonsson

MOUNTAINBIKE-ORIENTERING

Tävlingskontrollant:
Barry Widelund
barry@widelund.se, 070-744 55 09

Boende rabatterat på hotell, i vandrarhem och
B&B kommer att erbjudas av oss arrangörer i
Eventor. Se dokument i Eventor.
Kommer att erbjudas lördagen 6 juli från Björndammens Masugn, 5-6 km nordöst om arenan
i Dunker med start och mål på samma plats.
Start via startstämpling tidigast 13:30. Exakt
starttid anges i särskilt PM. Fyra öppna banor
4-13 km. Föranmälan i Eventor med startavgift
på 100 kr för alla startande. Anmälan tävlingsdagen 150 kr.

Bankontrollant:
Rudolfs Zernis
Media och upplysningar:
Johnny Fransson
johnny.fransson@gmail.com, 070-3474628

TRIVSELARRANGEMANG VID
BJÖRNDAMMENS MASUNG

Lördag eftermiddag 6 juli erbjuds ett trivselarrangemang med bland annat guidning och
Öppet hus, enklare mat och fika vid nyrustade
Björndammens Masugn. En sevärd kulturminnesplats med anor från 1700-talet. Start cirka
13:30. Separat inbjudan kommer i Eventor.

Varmt välkomna till detta deluxearrangemang med naturskön arena, besök vid
Bjöndammens Masugn, fantastisk fin orienteringsterräng, härlig orienteringscamping och en trevlig kamratmåltid.

Vi ses 5-7 juli!

