ATTUNDA OK BJUDER IN TILL NATIONELLA TÄVLINGAR

Attundadubbeln 2019
samt Svenska Dövidrottsförbundet SM i orientering
14 SEPTEMBER MEDELDISTANS & 15 SEPTEMBER LÅNGDISTANS

Information

PM, startlistor och resultat för tävlingen nås via Eventor.
http://eventor.orientering.se

Arena

Vid Fäboda i Sollentuna kommun. Avstånd från parkering ca 1 000 m (barnvagnsvänlig väg ca 1 500 m). Infart bilar endast från Stäketvägen (väg 267).
Detaljerad information om vägvisning och parkering kommer i PM.

Kollektivtrafik

Pendeltåg mot Märsta/Uppsala till Norrvikens station. Buss 525 från Norrvikens
station mot Viby till hlp Stenkullevägen. Avgång 2 ggr/timme. Se tidtabell på
SL.se. Alt. cykel eller promenad från Norrvikens station ca 3 000 m.

Klassindelning

Klasser, banlängder och svårighetsgrad samt eventuella sammanslagningar av
klasser i enlighet med SOFT:s regelverk och anvisningar samt StOF:s arrangörsanvisningar.

Ordinarie anmälan

Anmälan via Eventor senast söndagen 8:e september. I Inskolning,
Utvecklings- och Öppna Motionsklasser kan man även anmäla sig på
tävlingsdagen vid arenan.

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdagen 11 september mot 50 % förhöjd avgift.

Anmälningsavgifter

Ingen förhöjd avgift för efteranmälan i Inskolning, Utvecklings- och Öppna
Motionsklasser för ungdomar. Ungdom upp till 16 år 70 kr och övriga ordinarie
tävlingsklasser 120 kr. Anmälan Öppna Motionsklasser på arenan 150 kronor.
Avgifterna faktureras i efterhand.

Start

Första ordinarie start klockan 10.00 båda dagarna, efteranmälda lottas in i
ordinarie startlista.

Stämplingssystem

SportIdent. Behov av hyrbricka anges i anmälan. Hyra SportIdent-bricka 30 kr.
Förlorad hyrbricka debiteras med 400 kr.

Karta

Medeldistans lördag: D/H45 och äldre samt öppna klasser skala 1:7 500.
Alla övriga klasser skala 1:10 000.
Långdistans söndag: D/H18-21 skala 1:15 000. D/H10-16, D/H35-40, inskolningsklass, utvecklingsklass samt Öppen 9 skala 1:10 000. D/H45 och äldre samt
Öppen 1-8 skala 1:7 500.

Service

Marketenteri med välsorterat utbud samt sportförsäljning av OL-specialisten.
Duschar i anslutning till arenan.

Barn

Barnpassning och Miniknat finns för de små.

Terrängbeskrivning

Svagt till måttligt kuperad terräng. Banorna går i skogsmark med övervägande
god till mycket god framkomlighet med vissa vindfällen som finns kvar sedan
vinterstormen. Dessutom finns ett levande jordbruk, med flera hagar och åkrar,
varav en del är förbjudna områden vid tävlingen – märkta på kartan. Var
försiktig vid eventuell passage av staket och stängsel, så att dessa ej skadas.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledning:
Erik Daniels, erikdan62@live.se, 073-4082947
Monica Roos, familjen.roos@telia.com, 070-5527294
Tävlingsadministration:
Ulrik Ivers, ulrik@ivers.se

