Inbjudan till Ösastafetten i Grängsbo!

7 juni

2020

Välkommen till Hälsingland!
ARENA/SAMLING
▪
▪

Grängsbo, 9 km väst-sydväst om Alfta.
GPS koordinater:
Latitud 61.324224, Longitud 15.892088

KLASSER
H17 - 4 sträckor på ca. 7,5 km
D17 - 3 sträckor på ca. 6 km
Vi kommer ha ett speciellt upplägg i denna
stafett för att skapa så mycket ”man/man” i
skogen som möjligt, för att ge alla en bra
träning inför stundande Jukola och Venla
stafetterna. Se detaljerad information i
kommande PM.

ANMÄLAN
Via Eventor senast 2020-05-31 kl 23.59
Vid anmälan anges löpares namn/sträcka
samt sportident-bricka.
Vid anmälan godkänns att namn läggs ut på
internet.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
H17
D17

650:-/lag
500:-/lag

EFTERANMÄLAN
Via Eventor senast 2020-06-03 kl 23.59 mot
50 % högre avgift.

START
Söndag 7/6 kl 10.00

STARTLISTOR, PM & RESULTAT
Publiceras på Eventor.

ÖPPNA KLASSER
Se inbjudan för Ösaträffen 2020

STÄMPLINGSSYSTEM
SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Även nyare SI-brickor typ 8, 9, 10 och 11 kan
användas. Saknas bricka tilldelas hyrbricka som
debiteras med 30:OBS! Varje bricka får endast användas på en
sträcka!

PARKERING
Vid arenan, max 1 km gångväg, fri parkering

KARTOR
Nyproducerade 2019/2020. Området har inte
använts för orientering de senaste 25 åren.

KARTSKALA
1:10 000

TERRÄNGBESKRIVNING
Skogsmark, övervägande barrskog i varierande
ålder, med måttlig kupering. Stigar och vägar i
normal omfattning. Området närmast arenan
innehåller kulturmark. På banorna passeras ett
område med detaljerad småkuperad terräng.
Framkomligheten är mestadels god med mindre
områden av tät skog. Sikten är mestadels god.
Nyröjda områden förekommer.

SERVERING & MAT
Se inbjudan för Ösaträffen 2020

BOENDE
Se inbjudan för Ösaträffen 2020

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

DUSCH
Varmvattendusch utomhus vid arenan.

BARNPASSNING
Vid arenan, barn från ca 3 år

MINIKNAT
Vid arenan, ingen avgift

SPORTFÖRSÄLJNING
Letro Sport

TÄVLINGSREGLER
SOFT:s

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare
Kaj Hoof 070-5269788
kaj.hoof@loggtech.se
Banläggare
Stefan Carlsson 070-5566313
stefan.carlsson@alftaprodukter.se
Bankontrollant
Peter Karsbo 070-5736646
peter.karsbo@gmail.com
Tävlingskontrollant
Hans Olevik 070-3140106

Alfta-Ösa OK hälsar tävlande, publik,
funktionärer & partners
hjärtligt välkomna till en spännande och
trevlig dag i Hälsingland!
www.alfta-osa.se
Följ Ösaträffen på Facebook - uppdateras
kontinuerligt med information & nyheter!
www.facebook.com/Osatraffen

På inbjudan till Ösaträffen kan du läsa om
lördagens intressanta, spännande &
roliga kvällsaktiviteter!

