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PM för 3-dagars
Tisdag – torsdag 9 – 11 juli 2019
Tävlingsområde
Rute Norra Gotland
Naturreservat
Eftersom arenan och huvuddelen av tävlingsområdet ligger inom naturreservat
ska alla tävlande och besökare beakta hänsynsreglerna enligt allemansrätten
samt följa naturreservatsföreskrifterna enligt bilaga1.
Arrangören har fått tillstånd till orienteringsverksamhet samt dispens bland
annat från förbudet att framföra motordrivet fordon samt för besökare att köra
till o från arena- och parkeringsområdet.
Arena
Bräntings Rute med vägvisning från länsväg 148 ca 50 km från Visby centrum
(andra avfarten mot Lergrav, ca 4 km norr Rute kyrka ).
Avstånd till Arenan från Visby centrum: cirka 53 km.
GPS-koordinater: 57.8337428, 18.9878330.
Information och mediaservice
Information finns i tält i nära anslutning till målet på arenan. Här kan också
representanter för media få service.
Ansvarig: Gunnel Fransson tel 076-804 37 43.
Information for club members from other countries than Sweden.
Please pay your starting fee at the Information service tent before you go to start
the first day!
Payment with card, Swedish krona or Euro (not coins) are accepted.
Information für Teilnehmer/Vereine aus anderen Ländern.
Bitte betzahlen Sie die Startgabgabe am Informationszelt am ersten
Wettbewerbstag bevor Sie zum Start gehen.
Bezahlung mit Karte oder Euro (keine Mümzen).
Parkering Parkeringsavgift:
60:- för tre dagar.
Betalning kan ske helst med Swish nummer 123 480 37 30 eller kontant. För att
snabba på parkering betalas parkeringen på gångväg till arenan efter ni parkerat.
Avstånd
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Parkering - arena: 300 meter
Arena – start:
Dag 1: 150 meter
Dag 2: 1700 meter
Dag 3: 1300 meter
Terrängbeskrivning
Öppen mark och skogsmark med sammanhängande stigar. Bitvis förhållandevis
mycket vatten i terrängen pga senaste dagarnas myckna regnande. Svag
kupering. Framkomligheten är i huvudsak god.
Området består av betesmark, därför uppstår djurstigar som ej är markerade på
kartan.
Det finns stormfällda träd i terrängen. Där dessa ligger över stigar är det snitslat
runt med vit snitsel.
Ett par höga staket korsar kartan. Dessa kan bara passeras via grindar och
stättor, markerade med )( på kartan.
Dag 2 passerar elitklasser och ÖM9 lammhage med lamm.
Dag 3 kan det finnas nötkreatur i sydvästra delen av tävlingsområdet. De klasser
som INTE berörs av detta är:
H 65, H70, H75, H80, H85, H14 , H16k, H12, H14k, H10, H12k
D 85, D80, D75, D70, D65, D60, D55, D50, D45, D17-20k, D16, D14, D16k,
D12 , D14k, D10, D12k,ÖM 8, 7, 5, 4, 3, 2 ,1, U1 ,U2 ,insk
Karta
Bräntings, reviderad 2016 och kompletterad 2019 av Anders Nilsson.
Ekvidistans: 2,5 m. Kartnorm
För utskrifter svarar Erik Berg.
Kartskalor
Kartskalor enligt nya anvisningar. Etapp 1 och 2: Skala 1:10 000 för alla
klasser, utom D/H45- som har skala 1:7 500
Etapp 3: D/H18-D/H21 skala 1:15 000. D/H45- skala 1:7 500. Övriga klasser
skala 1:10 000.
ÖM-klasserna, utom ÖM9 och ÖM8 etapp 2, har skala 1:7 500 alla etapperna.
ÖM 8 etapp 2 och ÖM9 etapp 3 har skala 1:10 000.
Kontrolldefinitioner
Kontrolldefinitioner finns enbart lösa vid startplatsen och trycks inte på kartan.
Klasser/banlängder
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Se inbjudan och respektive startlista. OBS! De exakta banlängderna kan skilja
sig något från dem som är angivna i inbjudan.
Reviderad startlista
På tisdagens morgon kommer en reviderad startlista med de efteranmälda att
anslås på arenan.
Sammanslagna klasser
XX klasser
Strukna klasser
XX klasser
Snitselfärg
Till start:
Till startpunkt:
Till mål:
Skapad ledstång:
Till dusch:
Otydliga stigar:
Förbudssnitsel:

Orange/vit snitsel
Röd/vit snitsel
Röd/vit snitsel
Vit snitsel
Röd/gul snitsel
Vit snitsel
Blå/gul snitsel

Glada och ledsna gubbar finns inte på inskolningsbana
Stämplingssystem
SportIdent. SI-brickor finns att hyra i samma tält som direktanmälan mot en
avgift på 25 kronor med Swish 123 480 37 30 eller kontant.
Start
Första ordinarie start kl. 10.00 alla tre dagarna.
För ÖM-, U- och Inskolningsklasser är det valfri starttid kl. 9.30-12.00 alla
dagar.
Dag 3 är det jaktstart för alla utom för D/H 10, D/H12, D/H12K, D/H14K, som
har minutstart.
Sista anmälningstid för ÖM-klasser är 11.45.
Överdragskläder
Överdragskläder från starten och upphittade persedlar läggs vid anslagstavlan.
Maxtider
Dag 1 och 2: 2 timmar,
Dag 3: 2,5 timmar
Jaktstarten dag 3
Särskilt PM för jaktstartsrutinen anslås på arenan och i Eventor.
Starttid för ledande i respektive klass anslås på arenan dag 2.
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Kompletta startlistor med banlängder för jaktstarten dag 3 kommer att finnas på
arenan en stund efter det att dag 2 avslutats. De läggs ut på VOK:s hemsida,
www.visborgsok.se och i Eventor samma kväll.
Nummerlappar
Nummerlappar bärs under dag 1 och 2 av klasserna D/H 21 E, D/H 20 E och
D/H 18 E. Se startlistan. Samma nummerlapp bärs båda dagarna.
Det är självservering av nummerlappar vid startplatserna.
Nummerlappar dag 3, se särskilt PM för jaktstart dag 3.
Miniknat
Snitslad bana för de yngsta med start kl. 09.30-12.00 alla dagarna. Pris: 30 kr /
dag Betalning kan ske kontant eller med Swish nummer 123 480 37 30. Separat
anslag angående Miniknat finns på Arenan.
Ansvarig: Robert Gustavsson.
Direktanmälan
Inskolnings-, Utvecklings- och Öppna Motionsklasser
Klasserna ÖM1 - ÖM9, U1 - U2 samt inskolning bör föranmälas i Eventor,
men kan även göras i sekretariatstältet på arenan till förhöjd avgift (ej förhöjd
avgift för U1-U2 och inskolning). OBS att vid medeldistans dag 1 och 2 finns
inte inte klasser ÖM2, ÖM4, ÖM6 och ÖM9.
Vid anmälan till öppna klasser på arenan förhöjd avgift med 50%,
120kr/dag för ungdom upp till och med16 år, övriga 225kr/dag. För dig som inte
anmält dig via Eventor sker direktanmälan i I-, U- och ÖM-klasser i
sekretariatstältet. Dessa klasser är tre endagstävlingar. Klubblösa betalar med
Swish 123 480 37 30 eller kontant, och godkänner samtidigt digital behandling
av personuppgifter i anslutning till arrangemanget.
Du som anmält dig via Eventor kan gå direkt till startplatsen.
För övriga gäller att anmälan måste göras senast kl. 11.45.
Valfri starttid kl. 09.30-12.00.
Glöm inte att startstämpla!
Svårighetsgrad och banlängder finns anslaget vid anmälan.
Skuggning
Skuggning före eget lopp får endast ske i klasserna Inskolning, U1, U2 samt i
ÖM1. Den som skuggat får senare inte delta i ungdomsklass eller
rankingmeriterande klass.
Skuggningskarta finns.
Vätska
Vätska kommer att finns ute i terrängen etapp 3 (platserna är utmärkta på kartan)
och vid starten under dag 1, 2 och 3. Det kommer att finnas vatten vid målet alla
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dagarna.
Ansvarig: Anders Hellmin, mobil: 070-413 24 03.
Dusch
Varmdusch finns vid arenan.
Ansvarig: Gunnar Hallström, mobil: 070-810 94 70.
Övernattning och camping
Övernattning och camping är inte tillåtet på arenan.
Toaletter
Toalettvagnar finns på arenan och vid start dag 2 och 3.
Protest
Skall ske skriftligt till tävlingsledningen snarast, dock senast före tävlingens
avslutande respektive dag. Tävlingsledningen handlägger.
Tävlingsjury
Följande jury är utsedd av Gotlands Orienteringsförbund:
Ylva Svangren (ordförande),
Niklas Hermansson
Ulrika Nikolausson
Prisutdelning
Prisutdelning för elitklasserna sker preliminärt kl. 13.00 torsdagen den 11 juli,
när placeringarna 1-3 kommit i mål. Tidpunkten meddelas också av speakern.
Antal priser i övriga klasser anges på anslagstavlan på arenan. Priserna avhämtas
vid prisbordet när resultatet i respektive klasser är klart. Speakern meddelar när
det är dags och meddelandet anslås på informationstavlan.
Pristagare i U-klasser, Inskolningsklasser och Miniknat får sina priser direkt
efter målgång.
ÖM-priser lottas ut (ett per klass), anslås på arenans informationstavla och
hämtas vid informationstältet samtliga dagar.
Prisansvarig: Ing-Marie Bergman.
Servering
Försäljning av smörgåsar, varm korv, hamburgare, varma och kalla drycker och
kioskvaror inkl glass samt plåster och elastisk binda
Betalning sker med Swish 123 480 37 30, kort eller kontanter
Ansvarig: Åsa Gunnarsson, mobil: 072-552 85 00.
Barnpassning
Finns ej
Sportförsäljning
Pölder Sport https://polder.se/ .
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Sjukvård
Ansvarig: Marie Wesström, mobil 073-642 78 77
Tävlingsledning
Tävlingsledare: Bo Magnusson, mobil 070-389 32 11. Tillika nödtelefon.
Sekretariatschef: Stefan Hellström, mobil 070-264 28 66
Arenachef: Peter Österdahl, mobil 070-818 76 82,
Startchef: Stefan Persson, mobil 070-447 67 74
Information och pressvärdar: Gunnel Fransson 076-804 37 43 och Aina
Österdal mobil 070-818 76 82
Speakers: Andreas Nikolausson, Patrik Rönnbäck och Anna Samelius
Tävlingskontrollant: Hans Mellquist, mobil 073-974 56 55
Banläggare:
Dag 1: Annelie Andersson
Dag 2: Måns Öhman
Dag 3: Svenerik Johansson
Bankontrollanter
Dag 1: Leif Andersson
Dag 2: Rolf Malmros
Dag 3: Stefan Wahlgren
Aktiviteter på Gotland
För de som är intresserade av vad som händer på Gotland så finns de några bra
web-adresser
http://www.oppetgotland.se
http://www.gotland.com
http://www.gotland.se
http://www.gotland.net
http://www.destinationgotland.se
Naturpass och fotopass i och omkring Visby finns till försäljning i serveringen.
Kan också köpas i Brödboden Södertorg, ICA Visborg, ICA Kometen.
VÄLKOMNA
hälsar arrangörerna i Visborgs Orienteringsklubb!
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Bilaga 1 Aktuella naturreservatsföreskrifter.
Bräntings
Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:
föra motordrivet fordon,
ställa upp husvagn,
göra upp eld. Medhavt fältkök får dock användas,
plocka bär, växter eller svampar annat än för eget behov,
medföra okopplad hund,
utan Länsstyrelsens tillstånd samla in djur, växter eller svamp för
vetenskapliga studier.
Bräntings haid
Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:
föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats,
bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
göra upp eld.
Nors
Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:
använda området för organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet
eller liknande
avsiktligt skada levande eller dött träd eller buske
medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur
Sigfride
Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:
föra motordrivet fordon
bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
avsiktligt skada, döda eller samla in djur
göra upp eld
Siglavs
Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:
använda området till organiserade tävlingar, övningar, lägerverksamhet
eller liknande.

