Inbjudan Närtävling

Lesjöfors Mix
Orientering

Tisdag den 18 juni

Medeldistans och öppet klubbmästerskap
Mix tävling:

Bästa sammanlagda tid för dam + herre som springer D20-D50 och H20-H50. Ingen avgift
för deltagande i MIX-klassen, minst 3 par för Mix-tävling.
Karta:
Utsnitt av Björnkullen reviderad 2019 av Lars Bergqvist, skala 1:10000, för DH55-75
1:7500, ekv.5 m, ej godkänd av SOFT eller OF, certifierad laser-utskrift.
TC:
Klubbstugan vid slalombacken i Lesjöfors http://www.hitta.se/kartan?s=86dd9b5d
Parkering:
Gratis vid Lesjöfors Skidstadion
Starttid:
Fri mellan kl.1730-1830
Klasser:
KM och öppna klasser är DH10-12/2,0 km, DH14/3,0 DH16-18/3,5 D20-D50/3,8 H20H50/4,6 DH55-DH70/3,0 DH75-/2,3. Övriga öppna klasser INSK/1,5 ÖM1/2,0 ÖM5/3,4
ÖM7/2,9 och Tipsorientering/2,1 km grön svårighet (tipspromenad med karta).
Svårighet:
Se, http://www.svenskorientering.se/tranatavla/klasserbanlangderochnivaer
Starter:
Tipsorientering start vid klubbstugan. Övriga klasser har 690 m till starten.
Terräng:
Längre banor variation mellan skogs och kulturmark. Övriga banor mest kulturmark.
Skogsmark med i huvudsak äldre barrskog. Flera stigar och vägar finns i området. Måttlig
kupering. Generellt en liten andel täta områden men ljung och blåbärsris finns. De längre
banorna passerar en större sankmark. Direkt norr om starten finns hästhagar som är
förbudet område. Höjdprofil för några banor, kartprov och bilder från området finns på vår
hemsida.
Priser:
Mix-vinnarparet presentkort 500 kr. Bland övriga deltagare utlottas 10 priser.
Stämpling:
SportIdent, se PM för Active Card, bricknummer anges i anmälan, vanlig bricka kan lånas
av LSK (24 st finns), borttappad bricka faktureras med aktuellt SportIdent pris. Ingen bricka
används för tipsorientering.
Anmälan:
Senast sön 16 juni. Anmälan via Eventor, SMS, e-post eller telefon, kontakt se nedan. MIXklass, Insk och tips-OL anmälan före start vid TC. Anmälan innebär godkännande att
deltagarens namn och ev. tävlingsbilder publiceras på vår hemsida.
Avgift:
Klass Insk, DH10, DH12, DH14 och DH16, anställda hos Filipstads kommun och Lesjöfors
Fjädrar AB ingen avgift, övriga 40 kr inkl. fika. Fika, prisutdelning och mingel i klubbstugan
efter målgång.
Info:
Lars på tel.nr. 073 0334212 eller e-post bergqvistlars@telia.com om duschmöjlighet se
PM:et, mer info finns under våren på http://www5.idrottonline.se/LesjoforsSKOrientering
Funktionärer: Karta, banläggning och sekretariat Lars Bergqvist m.fl., fika Ing-Marie Jonsson, priser
Elisabeth Gustavsson.

Välkommen på en sommarsorientering med Lesjöfors SK

