Inbjudan
Gemensam info båda dagarna

Anvisningar DM

Samling
Bulsebodarna, Götene. Vägvisning från E20, Rv 44
trafikplats Kinnekulle, därifrån 9 km, samt från
väg 26, avfart Timmersdala därifrån 11 km. PArena max 400 meter.

DM regler
Tävlingsbestämmelser för SOFT och anvisningar
inom Västergötland för DM följs. Löpare från
andra distrikt är välkomna utan att bli
DMmästare i Västergötland.

Anmälan
Senast söndagen den 25 augusti kl 23.59 på
Eventor. Efteranmälan senast torsdagen den 29
augusti på Eventor, mot 50% förhöjd avgift
Direktanmälan på tävlingsdagen endast i Ö-, U-,
Inskl.

DM-plaketter
Minst två startande krävs för att medalj ska
utdelas i respektive klass. Vid stafett skall minst
två föreningar starta med lag i klassen för att
medalj ska föräras segrarna. Extra löpare i
segrande stafettlag ska erhålla plakett.

Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 meter. Kartritare:
GP kartor, Sten Olsson. Nyritad 2019.
Digitalutskift av certifierad utskrivare 2019, GPkartor Sten Olsson

Stafettanvisningar från distriktsförbundet
Stafetten löps över 3 sträckor i alla klasser. I
veteranklasserna får inga löpare under 35 år delta
och den sammanlagda åldern på löparna ska vara
lägst den som klassbeteckningen anger. Damer
får tävla i herrklass, men inte herrar i damklass.

Service
Varmdusch utomhus, barnpassning, knatteknat,
första hjälpen, sportförsäljning. Mat serveras
under tävlingsdagen. Matsedel, och öppettider
kommer på PM. Sedvanlig kiosk med fika.
Hyra SIpinne
25 kr, ej återlämnad SI-pinne 400 kr.
Camping
Camping på TC. Tillgång till Toa. 250 kr, oavsett
antal nätter betalas på plats med kontanter eller
swish. Ingen förbokning krävs. Campingen öppen
från fredag kl 16.00 och stänger söndag kl.18.00.

Upplysningar
Oskar Dalström
070-399 63 83
Oskar. dal@hotmail.com

Fler löpare på mittensträckan
I samtliga ungdomsklasser och veteranklasser får
mittensträckan löpas av 1-3 löpare. Den förste
löparen i mål i laget växlar ut löparen på sträcka
tre. Den löpare på sträcka två som växlar ut
löparen på tredje sträckan måste vara godkänd
för att laget ska bli godkänt. I veteranklasser är
det mittsträckans yngsta löpare som räknas med i
snittåldern.
Banlängder, svårighetsgrader och gafflingar
För alla sträckor gäller en generell nedkortning
motsvarande 20% av ordinarie banlängder för
respektive ålder. Mittensträckan ska därutöver
kortas ytterligare 25%, vara rak och en nivå
enklare än normalt.
Propaganda klasser
Är av motionskaraktär och med helt fri
lagsammansättning.

Inbjudan
DM medel 31 Aug

DM stafett 1 sep

Klasser
DM Klass HD10 – HD85.
Övriga klasser ÖM1, 3, 5, 7, 8, U1, U2, Inskolning.
Start
Första ordinarie start kl 11.00. ÖM-klasser mellan
11:00 - 13.00. Avstånd till start1 1700 meter Start 2
1000 meter.
Anmälningsavgifter
Ordinarie avgifter, ungdom 80 kr, vuxen 150 kr.
Efteranmälan +50%.
Anmälan på tävlingsdagen
Till Inskl. U-, Insk och ÖM-klasser kl. 10.00 - 12.00.
Avg.80 kr ungdom, 150 kr vuxen.

Klasser
DM Klasser
Herrar 12, 14, 16, 20, 21, 120, 150, 180, 210
Damer 12, 14, 16, 20, 21, 120, 150, 180, 210
Propagandastafettlång
Övriga klasser ÖM 3, 4, 5, 7, 9 och U1.

Knatteknat
På arenan start mellan 10.30 – 12.00. Avg. 20 kr.
Tag med egen SI-pinne om möjligt.
Terräng
Skogsmark med varierad detaljrikedom. Endast lite
inslag av skogsvägar och stigar. Området
genomkorsas av en större kraftledning. Området
består i princip av tre olika naturtyper. Den västra

Start
Första ordinarie start kl 10.00. ÖM-klasser mellan
09.30- 12.00. Start på arenan.
Anmälningsavgifter
Ordinarie avgifter, ungdom 100 kr, vuxen 170 kr.
Avgiften avser per löpare i respektive lag och den
förhöjda avgiften är fastslagen av Västergötlands OFs
tävlingskommitté. Efteranmälan +50%.
Anmälan på tävlingsdagen
Till U-, Insk. och ÖM-klasser kl. 09.00 - 12.00.
Avg. 80 kr ungdom, 150 kr vuxen.
Knatteknat
På arenan start mellan 10.00 – 12.00. Avg. 20 kr.
Tag med egen SI-pinne om möjligt.

delen, relativt detaljfattig terräng. Den mellersta
också detaljfattig men med rullstensåsar och
däremellan långsträckta mossar. Längst i öster finns
ett område av vildmarkskaraktär med mycket
sönderbruten terräng, “Klyftamoterräng”. Svag till
måttlig kupering. I östa delen av området inslag av
kalberg och finskuren kurvbild. Mestadels är
framkomligheten god. Områden med ungskog som
begränsar sikt och löpbarhet förekommer, främst för
de längre banorna. Hyggen förekommer i begränsad
omfattning och är väl redovisade på kartan. Partier
med stenbunden mark förekommer.
Kartskala
1:10 000. För klasser från HD45 och ÖM7 1:7 500.

Terräng
I huvudsak skogsmark med varierad detaljnivå. Inslag
av skogsvägar och stigar i västra delen av området där
ungdomsbanorna och de äldsta klasserna drar fram.
Även flertalet av övriga klasser inleder i detta område.
Inslag av sankmarker i hela tävlingsområdet, främst i
östra delen finns stort antal tydliga små sankmarker.
Längst i öster finns ett område av vildmarkskaraktär.
Svag till måttlig kupering. I östa delen av området
inslag av kalberg och finskuren kurvbild. Mestadels
god framkomlighet, områden med ungskog och
hyggen förekommer och är väl redovisade på kartan. I
östra delen av tävlingsområdet finns partier med
mycket stenbunden karaktär.
Kartskala
1:10 000. För klasserna D/H150, D/H180, D/H210 och
ÖM7 1:7 500.

