Inbjudan till orienteringsstafett

Smålandskavlen 26–27 oktober 2019
OK Njudung – Kexholms SK
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Gemensam start sträcka 1, jaktstart sträcka 3
Anmälningsavgift: 1250 kr per lag

Gemensam start sträcka 1, jaktstart sträcka 3
Anmälningsavgift: 1250 kr per lag

H16
1 natt 5 km
2 dag 4 km
3 dag 3 km
4 dag 5,5 km
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1–3 löpare
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1–3 löpare

Gemensam start sträcka 1, jaktstart sträcka 2
Anmälningsavgift: 320 kr per lag, extralöpare 80 kr

Gemensam start sträcka 1, jaktstart sträcka 2
Anmälningsavgift: 320 kr per lag, extralöpare 80 kr

DH12
1 dag 3 km
2 dag 2,5 km
3 dag 3 km

Öppen
1 natt 4 km
2 natt 4 km
3 dag 5 km
4 dag 4 km
5 dag 5,5 km
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1–3 löpare

Gemensam start sträcka 1
Anmälningsavgift: 240 kr per lag, extralöpare 80 kr
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1 dag
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3 dag
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Gemensam start sträcka 1
Lägsta sammanlagda ålder 180 år
Anmälningsavgift: 540 kr per lag

D120
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Gemensam start sträcka 1
Lägsta sammanlagda ålder 120 år
Anmälningsavgift: 360 kr per lag
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1–3 löpare

Gemensam start sträcka 1, jaktstart sträcka 3
Anmälningsavgift: 900 kr per lag, extralöpare 80 kr
Öppen lätt
1 dag 4 km
2 dag 3 km
3 dag 4 km

orange rak
gul
rak
orange rak

1–3 löpare

Gemensam start sträcka 1
Anmälningsavgift: 540 kr per lag, extralöpare 80 kr
Det är tillåtet för den som sprungit nattsträcka på
lördagen att springa i öppen klass på söndagen.

Samling

Åseda idrottsplats, Stenaparken. Vägvisning från väg 23 söder om Åseda.

Karta

Skrikebokartan. Nyritad 2017–2019 av Ludwig och Mats Ljungqvist. Det finns tidigare
orienteringskartor över området.
Skala 1:10 000 för Herrar, Damer, H16, D16 och DH12. Skala 1:7 500 för H180, D120,
Öppen och Öppen lätt. Ekvidistans 5 meter.
Kartnorm ISOM 2017. Digitaltryck, certifierat av SOFT.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark med bäckar, diken, några mindre gölar och små till medelstora
sankmarker. I delar av området bildar stigar i varierande storlek, tillsammans med
skogsbilvägar, ett sammanhängande nät.
Kupering: Svagt till måttligt kuperad terräng med varierande storlek och nivåskillnad
på höjder och höjdpartier: från höjder redovisade med en eller två höjdkurvor till
höjder och sluttningar med fyra kurvor. Detaljrika områden förekommer.
Framkomlighet: God framkomlighet. Vegetationen består av barrskog i varierande
ålder med mindre inslag av hyggen. Gallringsris och partier med ojämn och stenig
botten förekommer.

Start

Klasser med nattsträckor startar klassvis från kl. 19.00 på lördagen. Efter nattsträckor
gör tävlingen ett uppehåll, och återupptas med jaktstart på söndagen, tidigast kl. 08.30.
Klasser med enbart dagsträckor startar klassvis på söndagen, tidigast kl. 10.00.
Alla klasser startar på arenan. Under natten till söndagen sker övergång från
sommartid till normaltid.

Anmälan

Anmälan och övriga bokningar görs via Eventor: anmälan till ordinarie avgift senast
tisdagen den 15 oktober, och efteranmälan mot 50 procents förhöjd avgift senast
torsdagen den 24 oktober.
Avgiften är bestämd i samråd med Smålands OF, och förhöjd i vuxenklasser på grund
av professionell speaker och omklädning med dusch inomhus.

Betalning

Svenska klubbar faktureras i efterhand.
Utländska klubbar betalar i förskott. Sen betalning måste styrkas med kvitto före start.
Betalning görs till OK Njudung:
IBAN SE95 5000 0000 0519 0101 2557
BIC
ESSESESS
Bank SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB)

Laguppställning

Löpares namn och bricknummer registreras i Eventor senast kl. 11.00 lördagen den
26 oktober. Varje bricka får endast användas en gång i stafetten. Om bricknummer
inte anges tilldelas hyrbrickor till en kostnad av 30 kr per bricka. För ej återlämnad
hyrbricka debiteras 500 kr. Akuta namnändringar lämnas till tävlingsexpeditionen.

Stämplingssystem

Sportident.

Parkering

Bilar parkeras på anvisade platser, maximalt 500 m från arenan.
Bussar anmäls i förväg via e-post till smalandskavlen2019@gmail.com.
Husvagnar och husbilar hänvisas till särskild uppställningsplats, som bokas i samband
med anmälan för 100 kr. Där finns tillgång till toalett.

Logi

Förläggning natten lördag till söndag erbjuds på hårt underlag i skolsalar. Skolan är
belägen intill arenan. Plats kan bokas i samband med anmälan för 80 kr per person.
Se separat PM för logi i Eventor.
För alternativ logi: Virserums vandrarhem
virserumsvandrarhem.se
			
Vidinge Gård		
vidingegard.com
			
Växjö Vandrarhem Evedal vaxjovandrarhem.se
			
Ädelfors Folkhögskola
adelforskonferens.nu

Mat

Frukost serveras i anslutning till förläggningen för 60 kr per person, och bokas i
samband med anmälan.
Servering med rikligt utbud till humana priser finns på arenan.

Dusch

Dusch finns inomhus i anslutning till arenan.

Sportförsäljning

Pölder Sport har sportförsäljning på arenan.

Priser

De bäst placerade lagen i respektive klass tilldelas hederspriser.

PM och startlista

Startlista och preliminärt PM publiceras i Eventor och på smalandskavlen.nu.

Resultat

Under tävlingen sker kontinuerlig resultatrapportering, inklusive utsändning av
speakerljud på svenska och engelska, på arenan och via smalandskavlen.nu.
Efter tävlingen finns resultat i Eventor och på smalandskavlen.nu.

Distriktstävling

På lördagen anordnas Björkåkramedeln, en distriktstävling i orientering med fullt
klassutbud. Se Eventor.

Individuella
öppna klasser

På söndagen finns individuella öppna klasser. Se Eventor.

Tävlingsregler

Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar gäller.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare		
				
Banläggare		
Biträdande banläggare
Speaker			
Kartkontrollant		
Bankontrollant		
Tävlingskontrollant		

Joakim Karmetun,
070-84 70 155, smalandskavlen2019@gmail.com
Anna Ekbring
Mats Ljungqvist och Dennis Toll
Ola Jodal, Göteborg-Majorna OK
Lars-Gunnar Skoog, Växjö OK
Magnus Svensson, Nässjö OK
Sven-Åke Karlsson, IK Hakarpspojkarna

Välkommen till Smålandskavlen i Åseda 2019!

OK Njudung – Kexholms SK

