OBYGDENS ORIENTERINGSKLUBB
INBJUDER TILL OBYGDSHELGEN 2019

Välkomna att uppleva orientering utöver det vanliga. Fantastisk
terräng och nyritad karta, mitt i obygden! 3-4 augusti 2019, i
Råndalen, Härjedalen.
TÄVLING OCH PROGRAM

Nationell tävling med individuell start. Lottade starttider med två minuters
startmellanrum. Tidtagning med SportIdent. Respektive dag är en separat
tävling, inget sammanlagt resultat.
Lördag 3 augusti: Medeldistans, första start kl 10:00.
Söndag 4 augusti: Långdistans, första start kl 10:00.
PLATS

Råndalen mitt i Härjedalen (kan även stavas Rånddalen). Med bil söderifrån
riksväg 84 till Linsell, därifrån 35 km grusväg. Med bil norrifrån riksväg 84 till
Hede, därifrån 25 km asfaltsväg. Mer information om parkering och avstånd
publiceras i PM.
Vägvisning från korset mitt i byn. Länk: goo.gl/maps/T8iBMewiWhiAveiE7.
Koordinater: WGS84 Lat 62.2395; Lon 13.3415.
TERRÄNG

Hela tävlingsområdet består av vildmark med orörd skog. Till största delen
gles tallskog på karga hällmarker med mycket bra sikt och löpbarhet. I några
mindre delar äldre granskog med låg sikt men ändå bra löpbarhet. Området
är mycket detaljrikt med större och mindre höjder, sänkor och branter,
omringade av små eller långsmala myrar. Kartklipp och terrängbilder kan
ses på vår hemsida, obygdshelgen.se
KARTA

Nyritad karta 2019 enligt senaste kartnorm (ISOM 2017). Kartritare Nils-Göran
Olsson, Per Magnusson, Håkan Svensson och P-O Derebrant. Offsettryckt
karta för alla klasser.
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KLASSER

Klassutbudet är lite mindre än vanligt och inte lika styrt efter ålder, för att
hålla det enkelt och samtidigt ge varje deltagare större möjlighet att välja
en bana som passar en själv. Alla klasser finns i Dam (D) respektive Herr (H),
här nedan ser du klassfördelning med ungefärliga banlängder. Tyvärr kan
vi inte erbjuda några fler ungdomsklasser än D/H 16 kort (orange nivå), då
tävlingsområdet inte tillåter lättare banor. Notera att lottad starttid gäller
för samtliga klasser.

Medeldistans lördag 3 augusti.
Klass

Kartskala

Öppen för deltagare

Ungefärlig
banlängd (D/H)

D/H 16 Kort

1:10 000

Upp till 16 år

3 km / 3,5 km

D/H 17-20 Kort

1:10 000

Upp till 20 år

4 km / 4,5 km

D/H 21

1:10 000

Alla

5 km / 5,5 km

D/H 40

1:10 000

Från 40 år

4 km / 4,5 km

D/H 40 Kort

1:7 500

Från 40 år

3 km / 3,5 km

D/H 60

1:7 500

Från 60 år

3,5 km / 4 km

D/H 60 Kort

1:7 500

Från 60 år

2,5 km / 3 km

Långdistans söndag 4 augusti.
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Klass

Kartskala

Öppen för deltagare

Ungefärlig
banlängd (D/H)

D/H 16 Kort

1:10 000

Upp till 16 år

4 km / 4,5 km

D/H 17-20 Kort

1:10 000

Upp till 20 år

4,5 km / 5,5 km

D/H 21

1:10 000

Alla

10 km / 12 km

D/H 21 Kort

1:10 000

Alla

6 km / 8 km

D/H 40

1:10 000

Från 40 år

6,5 km / 8,5 km

D/H 40 Kort

1:7 500

Från 40 år

4 km / 5,5 km

D/H 60

1:7 500

Från 60 år

4,5 km / 6,5 km

D/H 60 Kort

1:7 500

Från 60 år

3km / 4km

obygdshelgen.se

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Anmälan görs via Eventor. Separat anmälan för lördag respektive söndag.
Lördag: eventor.orientering.se/Events/Show/26078
Söndag: eventor.orientering.se/Events/Show/26079
Sista dag för anmälan söndagen 21 juli 23:59. Efteranmälan möjlig t.o.m 28 juli
mot 50% förhöjd avgift. Anmälningsavgift 200 kr. Avgiften är förhöjd för att
finansiera nyritad karta i ett avsides beläget område.
Ett anmälningstak på maximalt 400 deltagare per dag gäller. Anmälan
stänger i förtid om anmälningstaket uppnås. Arrangören har möjlighet att
tilldela startplatser utöver detta eller att höja anmälningstaket om det
bedöms vara möjligt.
SERVICE

Välsorterad marka, första hjälpen och toalett vid arenan. Ingen dusch, vi
rekommenderar att ta ett dopp på lämplig plats längs Råndan. Ingen
barnpassning eller miniknat.
BOENDE

I Råndalen finns möjlighet att ställa husvagn, se randalen.se/camping.htm.
Ett fåtal stugor finns till hyrning i närheten av tävlingarna, bland annat i
Skärsjövålens fritidsområde och Nysäterns Fjällgård. Gott om boende finns
även i Hede (25 km), Vemdalen (45 km), Sveg (67 km), Lofsdalen (70 km) och
Funäsdalen (87 km).
För bokning av boende hänvisas till t.ex bokaharjedalen.se, airbnb.se eller
Hede turistinformation på telefon 0684-500 50.
TÄVLINGSLEDNING

Tävlingsledare: Joakim Svensk och Jerker Lysell.
Banläggare: Thierry Gueorgiou
Kontakt: info@obygdshelgen.se
SPONSORER

SAMARBETSPARTNERS
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