På uppdrag av Svenska
Mångkampsförbundet bjuder
IFK Tumba SOK in till:

17 augusti SM klassisk distans och
18 augusti SM sprint distans
Båda tävlingarna ingår i World Cup deltävling 13 och 14
samt Svenska Cupen deltävling 5 och 6
Tävlingsarena:
Parkering/dusch:
Klasser:
Stämpelsystem:
Vapen:
Vapenkontroll:
Inskjutning:
Start:
Karta:
Terräng:
Vapenhyra:
Punkt-OL:
Boende:
Kamratmåltid:
Anmälan:
Avgifter:

Storvreten, Tumba. (RT90 6564359, 1617596)
Harbrostugan, Tumba. Vägvisning från väg 226. (RT90 6565920,
1617363)
Enligt reglementet. Vid få anmälda kan klasser slås samman
Öppen Lätt (gul/orange), Öppen svår (violett/blå)
I öppna klasser tillåts skuggning.
Sportident
.22 lr
Kl. 08.30
Kl. 09.00 -> på papptavlor
Kl. 11.00
Tumba-Tullinge. delvis reviderad 2018
Skogsmark med inslag av stigar, hyggen och motionspår. Måttlig
kupering med mestadels god till mycket god framkomlighet.
Ett begränsat antal vapen finns för uthyrning.
Ca 3km, anpassad bana för HD10-14
Flottsbro (flottsbro.com), Lida (lida.nu), hårt underlag i Harbro.
Gemensam middag och prisutdelning lördag kväll i
Harbrostugan. Middag beställs i samband med anmälan.
Via Eventor (sök på närtävlingar) eller mail till
tess_eklov@hotmail.com, senast fredag 9 augusti kl. 23.59.
Tävlingsavgift HD10-16, 120 kr/dag, övriga 200 kr/dag.
Logi i Harbrostugan 50 kr/person.
Kamratmåltid HD10-16 135 kr, övriga 185 kr.
Efteranmälan Ordinarie priser +50% fram till 15/8.
Hyra av vapen 50 kr/dag inkl. ammunition.
Hyra av SportIdentbricka 25 kr/dag (ej tillbakalämnad bricka
debiteras med 500kr

OBS, vi fakturerar den fakturaadress som är registrerad på Eventor, om annan adress
ska användas ange detta via mail. Utländska klubbar kan betala på plats.
Information:
Tävlingsledning:
Banläggare:

Terese Eklöv, 070 - 899 52 26, tess_eklov@hotmail.com
Johan Eklöv, 072 – 711 93 81, johan_eklov@hotmail.com
Johan Eklöv

Villkor
Tävlande som inte representerar klubb som är ansluten till SMKF kan vara med och
tävla men kommer då automatiskt bli medlem i föreningen Orienteringsskytte Sverige
av försäkringsskäl.
Genom att anmäla dig till denna aktivitet godkänner du att ditt namn kan komma att
publiceras på internet.
För att få tävla om SM-tecken ska löparen representera en klubb ansluten till Svenska
Mångkampsförbundet. Vill en orienteringsklubb ansluta sig till SMKF kontakta General
sekreterare Pontus Weman-Tell på mangkampsforbundet@gmail.com
Alla tävlande som anmäler sig i huvudklass måste ha nödvändig kunskap i hantering
av vapen. Deltagare som vill prova på orienteringsskytte är välkomna att anmäla sig i
de öppna klasserna.

Välkomna!

