OK Alehof
Hälsar alla välkomna till den andra etappen av Vårserien
Lördag 11 maj 2019
Samling:

Dammekärr, Nödinge i Ale Kommun.

Vägvisning:

Från E45 avfart 85 Nödinge norra. 20 km norr om Göteborg.

Kollektivtrafik:

Pendeltåg från Göteborg centralstation mot Älvängen, hållplats Nödinge.
Buss 415 mot Bönabo, hållplats Dammekärrsvägen och 1,4 km
promenad till arenan alternativ 5 km promenad från Nödinge centrum.

Parkering:

0–500 meter till arenan. Avgift 10 kr som läggs i spann vid ingång till
arenan.

Start:

I anslutning till arenan. Första ordinarie start kl. 10:30. Efteranmälda
startar före. 10:15 – 11:45 går det att starta för de som har fri starttid. Det
har blivit fel på trycket på definitionen på kartan för H14 klassen.
Kolla med startpersonalen vad som gäller.

Direktanmälan:

Direktanmälan i Inskolning samt U-klasser på arenan kl. 9:30 – 11:30.
Kostnad 50 kr.

Stämplingssystem:

SportIdent. De som inte anmält bricknummer kommer att tilldelas
hyrbricka till en kostnad av 25 kr. Hyrda pinnar finns att hämta i
sekretariatet på arenan. Borttappad hyrbricka debiteras med 375 kr.

Löpare som ej fullföljt:

Alla löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat målet eller
avläsningen måste gå till målet och läsa av sin bricka.

Maxtid:

2 timmar

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler gäller.

Karta:

1:10 000 Dammekärr digitaltryck. Reviderar 2019. OBS! Det har
tillkommit hyggen i terrängen som inte är med på kartan detta gäller alla
klasser. De flesta klasser kommer passera en väg på banan, det kommer
stå vägvakter men se er för innan ni passerar.

Kontrolldefinitioner:

Finns tryckta på kartan samt lösa vid start.

Skuggkartor:

Finns i Inskolning och U-klasser, svart-vita.

Terrängbeskrivning:

Skogsmark med stort inslag av stigar. Måttlig till stark kupering på de
längsta banorna. Tätt med kontroller, kolla kodsiffran noga.

Miniknat:

Start vid arenan, kl. 10:00 – 12:30. Avgift 20 kr.

Dusch:

Inomhus i Alehofs klubbstuga, OBS! Inga Ol-skor inomhus, avtages på
utsidan.

Toalett:

Inomhus vid dusch samt på anvisad plats bakom klubbstugan.

Servering:

Välsorterad servering med hembakat, hamburgare mm finns på arenan.

Första hjälpen:

Finns på arenan

Resultat:

Anslås vid arenan samt på Eventor och i Liveresultat.
Tävlingen kommer finnas på Livelox

Kvarglömt:

Kontakta Alehof via mail: kansliet@alehof.se

Tävlingsledning:

Tävlingsledare:

Tove Johansson

Banläggare:

Erik Johansson
Lucas Boström

Bankontrollant:
Upplysningar:

Mats Strandhagen

I första hand till kansliet@alehof.se eller till
Tove Johansson 073- 060 64 89 eller tovejohansson0012@gmail.com

Denna vårserieetapp genomförs av OK Alehofs ungdomar som en del av Ungoteket, där ungdomarna i
åldern 14–18 år sedan i höstas har lärt sig mer om vad som krävs vid ett orienteringsarrangemang. De
flesta poster som ansvariga för olika funktioner drivs av en eller flera ungdomar tillsammans med
mentorer från klubben.
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