PM Ungdomsserien deltävling 5 – Onsdagen den 28/8 2019.
Plats/Parkering

Västergården Ekenässjön. Parkering i anslutning till TC.

Karta

Ekenäs NV, Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 meter.

Anmälan på plats

Öppna klasser (ÖM 2 vit och ÖM 4 orange) samt ev nytillkomna löpare i övriga
klasser anmäles i anslutning till målet från kl. 17:15.

Starttider

Till start ca 300 meter och första start är kl. 18:00. HD 10 – HD 16 har lottade
starttider. Deltagare i klasser utan tidsstart, dvs U-klasser och Öppna klasser har
startstämpling. U-klasser tilldelas föreslagna starttider via klubbkuvert som ledare
erhåller i anslutning till målet. Ledare i varje klubb fördelar därefter starttider till sina
startande i dessa klasser.

Klasser/Banlängd

H16 3,9 km
H12 2,6 km
U1 1,4 km

Kontroller/Stämpling

Sportident - Ljud- och ljussignal skall registreras. Stiftklämmor finns i reserv. Kontroller
sitter tätt på vissa ställen och var därför extra noggranna med kodsiffror. Töm och
check sker på väg till start.

Väg/Järnväg/Tomt

Vi befinner oss vid såväl en väg som en järnväg och båda är trafikerade, varför alla
ombeds vara försiktiga. Järnvägen är totalt förbjudet område såväl under som
före och efter tävling!! Målområdet är placerat på en privat tomt och får beträdas,
men hänsyns skall visas. Välkomna hem till Familjen Rudbergs!!

Markerade stigar

Samtliga klasser men framförallt U 1 och HD 10 har nygjorda stigar i bansträckningen.
Dessa är markerade på samtliga kartor (lila stig) samt med rödvit snitsel i terrängen.

Korsande bana

HD 12, U2 samt Ö2 har en korsande bana varför Ni bör vara lite uppmärksamma
redan till första kontrollen. Läs dock banan och kontrollsiffror så löser det sig.

Övrigt i terrängen

Det förekommer lite nya släpstigar samt mindre nya hyggen efter så kallad ”baggaträdsavverkning”. Dessa är inte markerade på kartan men påverkar minimalt. Förekommer även en del stängsel/taggtråd på HD16-banorna, främst i de östra delarna.
Här ombeds Ni vara lite uppmärksamma/försiktiga.

Toaletter/ Dusch

Toa vid TC men dusch saknas. Dock badmöjlighet i Ekenässjön.

Kontaktperson

Per Lundberg 070 - 33 155 48

D16 3,8 km
D12 2,6 km
U2 2,6 km

H14 2,9 km
H10 2,3 km
U3 2,9 km

D14 2,9 km
D10 2,3 km
Ö2 2,6 km
Ö4 4,1 km

Välkomna & Lycka Till!

