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MILA STOCKHOLM BY NIGHT #2
Onsdag 11 december 2019
Arena
Balingsnässkolan, Huddinge
Allmänna kommunikationer
Det finns flera sätt att ta sig kommunalt till Balingsnässkolan. Se
reseplanerare på www.sl.se. Närmaste busshållplats är Balingsnäs, för
buss nr 709, 744 och 865. Därifrån ca 200m att gå.
Parkering
Tyvärr är det dåligt med parkeringsplatser i området. Finns möjlighet att
parkera på vissa av gatorna i Balingsnäs, t.ex. Mörtsjövägen och
Balingsnäsvägen. Allmänna parkeringsregler gäller. Det finns även
parkeringsplatser vid Balingsnässkolan, p-avgift 5 kr/h som betalas via
sms (5 kr i extraavgift) eller appen SMS-Park. Åk gärna kollektivt!
Karta
Karta: Mörtsjön. En äldre karta av god kvalitet,
reviderad senast 2019. Ekvidistans ca 4 m.
Ett flertal höjdpartier som varierar i storlek. Ofta
brant upp och flackare ovanpå även om man kan
få sina höjdmeter även där. Mycket branter och
kluriga sänkor som kan sätta griller i huvudet
även på den mest tekniskt kunnige orienteraren.
En del stigar som bryter av mellan höjderna.
Vi bjuder på en varierande utmaning, bitvis kan du få mer lättlöpta
sträckor varvat med riktigt kluriga sträckor och kontroller. Förvänta dig en
teknisk bana och bra drag med stora startfält á la Mila Stockholm by
Night. Ett tips kan bli att fundera noggrant på vilka vägval du tar.
Direktanmälan
Direktanmälan i mån av tillgång på kartor. Anmälan mellan kl 18:15 18:45 vid avläsningen. Avgift 150kr. Du kan betala med kontanter eller
Swish. Hyrpinnar finns (30 kr).

Hyrbrickor
Om du inte anmält något bricknummer i anmälan tilldelas du en hyrbricka
(30kr), hämtas ut vid arenan. Borttappad hyrbricka debiteras med 500kr.
Klassindelning
Klasser
Herrar
Damer
Pöbel
Pöbelina
Vilsna själar

Längd
8,5 km
6,0 km
5,2 km
3,4 km
3,6 km

Kartskala
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:10 000
1:7 500

Öppen för
Alla
Damer
Alla
Damer
DH60 och äldre

Spridningsmetod
Gafflingar i alla klasser.
Start
Avstånd till start 2,0 km, följ orange/vit snitsel till starten. Alla måste
använda gångbron över Lännavägen när de går till start. På väg mot
starten passerar man målet.
Starttider
Gemensam start för respektive klass.
Vilsna själar
19.00
Herrar
19.05
Damer
19.10
Pöbelina
19.15
Pöbel
19.20
Startprocedur
Alla löpare har fått ett startnummer, se startlistan i Eventor. Startlista
kommer även att finnas vid startplatsen. Gå in i startfållan 5 min innan
din start (direkt efter föregående start) och ställ upp er i rader om 30
löpare enligt markeringar. 3 minuter innan start kommer kartorna att
delas ut. Kontrollera att du fått din karta (startnummer och namn finns på
baksidan), och titta inte på den.
Grusväg och ängar vid starten
Startplatsen ligger i anslutning till en grusväg. Det är inte en trafikerad
väg, men visa hänsyn till bilisterna! Ängarna vid startplatsen är inte
tillåtna för uppvärmning pga sådd.
Överdrag
Kan lämnas vid starten, så transporterar arrangören dem till målet.

Kontrollbeskrivningar
Kontrollbeskrivningar finns endast på kartan. Kontrollens kodsiffra står
bredvid kontrollnumret.
Förbjudna områden
All tomtmark är förbjudet område. I området finns
även ett kärr med förbjudet område av naturhänsyn,
se till att inte ta er ner där. Vissa ängar är markerade
med förbjudet område pga sådd, vid dessa är det
tillåtet att springa i kanten.
Vägpassage
Under banan passerar man samma lågtrafikerade grusväg som vid
starten. Trots att det är lite trafik, var uppmärksam och visa hänsyn när
du passerar eller springer över vägen. Du har trots allt tid att stanna upp
och se efter att det inte kommer någon bil.
Mål
Målet ligger 450 m från arenan, och passeras på väg till start. Följ
snitslarna motsatt håll mot starten. Alla måste använda gångbron över
Lännavägen när de går från målstämplingen till avläsningen. Avläsningen
av SI-brickorna görs vid arenan. Glöm inte att du måste gå till
avläsningen oavsett om du har fullföljt eller inte. Annars tror vi att du är
kvar ute i skogen och börjar leta.
Ingen servering
Tyvärr ingen servering denna gång.
Startlista och resultat
Startlista och resultat läggs ut på Eventor. Under tävlingens gång kan
liveresultat (endast måltider) följas via https://liveresultat.orientering.se/
Dusch och toaletter
Dusch inomhus, men endast 3 duschar för dam respektive herr. Damerna
byter om inomhus medan herrarna byter om utomhus under tak. Ställ
väskor utanför omklädningsrummet medan ni är ute och springer. Det
kommer på typiskt Mila by Night-manér bli trångt, men det är ju bara
trevligt! Några toaletter finns i varje omklädningsrum.
Upplysningar: Göran Nilsson, goran.i.nilsson@telia.com, 070- 724 44 35
Banläggare: Simon Hector
Bankontrollant: Lennart Bjursäter

VÄLKOMNA!
Önskar Snättringe SK

