PM

Öppet DM Medeldistans
Onsdag den 19 juni 2019
SAMLING
Parkering

Norra bergets friluftsområde. Snitsling/skyltning från anvisad parkering.
Gaffelbyn, Norra berget. Vägvisning - följ skyltning mot Norra Berget från
Sundsvall Centrum. Parkering är gratis.
Det är uppskattat om du samåker, cyklar eller går till tävlingen, utifrån andra aktiviteter på
Norra berget kan det vara begränsad med parkeringsplatser - dessutom är det bättre för
miljön.

KLASSER

Strukna klasser

HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD21, HD35, HD45, HD55, H65,
HD70, HD75, H80, H85
Inskolning, U1, U2, Öppen 2, 4, 8; Nybörjarbana kort, Nybörjarbana lång
Se startlista för banlängder
Följande klasser utgår på grund av för få anmälda HD20, D65, D80, D85

ANMÄLNING
Anmälan tävlingsklasser Ordinarie anmälan ska vara oss tillhanda senast söndag den 9 juni. Ungdom t.o.m. 16 år
75 kr, vuxna 130 kr.
Efteranmälan tävlingsklasser Efteranmälan görs för tävlingsklasser mot 50% högre avgift senast måndag 17 juni.
Anmälan öppna klasser Direktanmälan till inskolning, U-klasser, öppna klasser och nybörjarbanor kan
göras på tävlingsdagen på TC kl 17.30 - 19.00. Öppna klasser ungdom t.o.m. 16 år 75 kr,
vuxna 130 kr.
Betalning
Klubbar faktureras i efterhand. Klubblösa betalar via swish/jämna kontanter på plats.
START
Starttid
Start öppna klasser
Start- och resultatlista
Stämpelsystem

Karta
Angivelser
TERRÄNG

Första ordinarie start kl. 18.30, se startlista. Avstånd TC till start ca 350 m, följ orange/vit
snitsel längs vägen. Inga toaletter vid start. Maxtid 2 timmar.
Fri start mellan 18.00 - 19.30.
Start- och resultatlista finns på TC och Eventor. LIveresultat kommer att finnas.
https://liveresultat.orientering.se
Sportident för samtliga klasser. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Löparbrickor finns att hyra för 30 kr vid anmälan för öppna klasser. Förlust av
hyrbricka debiteras med 300 kr.
Skala 1:10 000. För HD 45 och äldre 1:7 500. Delvis reviderad 2019.
Kommer att finnas tryckta på kartan och lösa vid starten.
Stadsnära stigrik skogsmark med hög detaljrikedom och mestadels god framkomlighet. En
del områden med tätare skog och kulturmark bryter av mönstret. Måttlig till stark kupering.
Observera att det finns många orienteringsskärmar uppsatta i tävlingsområdet som inte
tillhör tävlingen. Det kan också vara många människor i delar av tävlingsområdet som inte
deltar i tävlingen. Iaktta försiktighet så att det inte blir några krockar. Några av de längre

banorna passerar en trafikerad bilväg. Inga vägvakter finns på plats och vanliga
trafikregler gäller.
PRISER
Prisutdelning

Plaketter enligt MOFs regelverk. Lottade priser till ungdomsklasser.
Preliminär tid 20:15 i samtliga klasser.

ÖVRGT
Försäljning

Klubben bjuder alla ungdomar på korv med bröd och festis. Festis, kaffe och korv
kommer även säljas till övriga.

Sjukvård

Första hjälpen vid olycksfall finns vid sekretariatet.

Dusch och toaletter
Livelox

Toaletter på TC. Möjlighet till dusch erbjuds inte.
Banorna kommer att läggas upp på livelox.

Tävlingsledning

Tävlingsledare
Sekretariat
Banläggare

Tävlingsjury

Jenny Nääs, tel: 070-562 39 10
Olof Fraenell, tel: 070-2482115

Anders Axling, tel 070-4881054

Anders Sundberg, Selånger SOK
Åke Höglund, Timrå SOK
Tore Lundgren, Sundsvalls OK

