PM Gränsjakten 10-11 augusti 2019
Samling/arena:

Skågelid gård, Näsinge. Sväng av E6 vid norra avfarten till Strömstad,
avfart 112 (Blomsholmsmotet) och följ skyltar mot Näsinge. Avstånd E6arena ca 6 km.

Parkering:

I anslutning till arenan. Avgift 30 kr (eller 20 kr för en dag). Swisha gärna i
förväg till 123 634 7918

Stämplingssystem:

Sportident. Godkänd stämpling kvitteras med ljus- och ljudsignal. Hyrbrickor hämtas klubbvis vid tävlingsexpedition på arenan. Icke återlämnad
hyrbricka debiteras med 600 kr (ändring). Ev. ändring av bricknummer görs
snarast till sekretariatet. Avgift från och med 8/8: 100 kr.

Sammanslagna
klasser:

D18 och D20, D75 och D80 samt H18 och H20.

Anmälningsavgifter: Svenska och norska klubbar faktureras efter tävlingen. 45 dagars kredit,

därefter debiteras en påminnelseavgift om 75 kr.
Övriga klubbar betalar in i förskott på klubbens bankkonto hos Swedbank i
Strömstad: IBAN: SE3480000836839833846232, Swiftadress:
SWEDSESS. Ta med kvitto.
Alternativt betalar kontant på tävlingsexpeditionen dag 1, om inte annat har
överenskommits med tävlingskassören.
Faktureringsavgift för utländska klubbar: 50 kr.

Start:

Första ordinarie start dag 1 kl. 14.00 och dag 2 kl. 11.00. OBS! Lottad
starttid bägge dagarna, ingen jaktstart i år! Efteranmälda startar före.
Motionsklasser, U-klasser och Inskolning har fri starttid från 13.30 resp.
10.30 två timmar framåt. OBS! Glöm inte att startstämpla om du har fri
starttid.
Etapp 1: Avstånd arena–start, orange/vit snitsel 500 m, samtliga klasser.
Etapp 2: Avstånd arena–start, orange/vit snitsel 500 m, samtliga klasser.

Överdragskläder:

Kan lämnas vid start och transporteras tillbaka till arenan.

Nummerlappar:

Endast söndag i klasserna D21 och H21. Självservering vid start.
OBS! Ta med säkerhetsnålar!

Utbrutet mål:

På lördagen är det målgång väster om vägen. Fortsätt sedan till arenan för
utstämpling. Glöm inte att stämpla ut!

Karta:

VM-testkartan ritad 2015-2016, reviderad och utvidgad 2018-19.
Skala 1:15 000 for D/H 18-D/H21 sondag.
1:7 500 for D/H45 och aldre, samt i oppen klass 1-8.
Övriga klasser 1:10 000. Ekv. 5 m.
Kartritare: Goran Olsson

Snitslade stigar:

Vissa nyröjda stigar är markerade med vit snitsel (f a för ungdomsbanorna).

Kontrolldefinitioner: Lösa vid starten och tryckta på kartan.
Vägpassage:

På lördagen korsar du landsvägen på väg till start OCH efter målstämpling.
Vakter kommer finnas, men var försiktig! På söndagen följer du vägen ett
kort stycke på väg till start.

Direktanmälan:

Kan göras på arenan bägge dagarna i Öppna Motionsklasser, Inskolning
och U-klasser. Anmälan från kl. 13.00 resp. 10.00. Startavgift: 80 resp. 150
kr.

Maxtid:

2½ timmar etapp 1, 3 timmar etapp 2. OBS! Anmäl dig vid målet om du
inte fullföljer tävlingen.

Förbjudet område:

Tomtmark dag 2 samt på kartan markerade områden. Bikupor vid starten på
lördagen, håll avstånd. Hundar vid tomten är kopplade.

Terrängbeskrivning: Lätta banor har inslag av ängar, stigar och vägar. Övriga banor; Skogsmark
och glest bevuxna berg. Kupering: Svag till måttlig kupering, svårare banor
har måttlig till brant kupering.
Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Blandskog med inslag av
ungskogar. Vegetationen på höjderna består av gles hällmarkstallskog.
Markerna har varit snustorra fram till denna vecka.

Klädsel:

Heltäckande klädsel enligt SOFT:s regler. Kontrolleras vid start.

Priser:

Sammanlagt efter etapp 2 i klasserna D/H 10 till D/H 21. Prisutdelning
varefter klasserna är klara.
Deltagare i Inskolning och U-klasser hämtar pris varje dag direkt efter
målgång och utstämpling i barnpassningen (Knatteknatet).
Inga priser i de Öppna Motionsklasserna.

ÖVRIG SERVICE
Vätska:
Toaletter:
Dusch:
Första hjälpen:
Servering:
Miniknat och
barnpassning:
Sportförsäljning:

Efter målgång, samt på de längre banorna etapp 2.
Finns endast på arenan.
I anslutning till arenan.
På arenan.
Finns på arenan. Hamburgare, korv, smörgåsar och fikabröd.
Anordnas i anslutning till arenan, avgift 20 kr. För barnpassningen gäller att
vi inte tar emot yngre barn än att de kan gå!

Vägvalsanalys:

SM-sport
.
Efter tävlingen på Livelox.

Banläggare:
Tävlingsledare:
Pressvärd:
Speaker:
Tävlingskassör:
Tävlingskontroll:
Bankontroll:
Tävlingsjury:

Göran Olsson, +46 705 776 094, Lisa Reichenberg och Frida Johansson.
Rune Sandin, +46 70 334 20 58
Rune Sandin, +46 70 334 20 58
Mats Blom och Gunnar Oleniusson
Bengt Bivrin, +46 708 802 805 (bengt@bivrin.com)
Lars-Åke Winblad, Stångenäs AIS
Inge Josefsson, Stångenäs AIS
Mats Blom, Lars-Åke Winblad och Maths Carlsson.

