INBJUDAN TILL ÄRLATRÄFFEN
Vi begränsar antalet deltagare till 300 st, anmälan stängs när 300 deltagare
uppnåtts. Utbudet på tävlingen är reducerat med anledning av covid-19.
Personer som inte ska tävla undanbedes att vara på arenan.
Ärla IF inbjuder till nationell medeldistansorientering måndagen den 13 april 2020.
Samling: Sågarsvedets barnkoloni, 8 km söder om Ärla.
Vägvisning: Vägvisning från vägen Ärla-Högsten 6 km söder om Ärla.
Parkering: Avstånd till arenan 100-1000 meter från parkeringen. Parkeringsavgift: 20 kr som betalas
via swish eller kontant.
Tävlingskategori: Nationell medeldistans i orienteringslöpning. Med bortplockade funktioner.
Anmälan: Via eventor senast måndagen den 6 april kl. 23.59. Vi stänger anmälan när vi uppnår 300
anmälda.
Efteranmälan: Via eventor senaste torsdag den 9 april kl. 23.59.
Direktanmälan: Ingen direktanmälan.
Anmälningsavgift: Vuxna 17 år och äldre 150 kr, ungdom t.o.m 16 år 80 kr. Faktureras i efterhand.
Terrängbeskrivning: Sönderskuren terräng med inslag av sankmarker. Lätt till måttlig kupering. Vissa
partier är mycket detaljerade. Huvudsakligen god sikt och god framkomlighet. De enklaste banorna
följer bitvis röjda, snitslade sträckor och stig system.
Karta: Utsnitt ur Sotsjön, reviderad 2019. Ekvidistans 2.5 m. Skala 1: 7 500 för HD 45 och äldre samt
alla öppna klasser, 1:10 000 för övriga.
Start: Första start kl. 10.00 i tävlingsklasserna. Det kommer bli start med 3 min mellanrum för att
undvika folksamlingar.
Avstånd till start cirka 1000 meter.
Stämplingssystem: Sportident
Tävlingsklasser: Klasser och banlängder i enlighet med tävlingsreglerna.
Start- och resultatlista: Publiceras i eventor och endast liveresultat kommer att användas.
Servering: Ingen servering erbjuds.
Barnpassning: Ingen barnpassning.
Barnaktivitet: Inget miniknat.
Toaletter: Toaletter finns på arenan och på väg till start. Vi kommer att tillhandahålla handtvätt och
handsprit.

Dusch: Ingen dusch.
Sportförsäljning: Mer info kommer i PM.
Huvudfunktionärer:
Tävlingsledare: Julia Davidsson, 076-5574557, davidssonjulia@hotmail.com
Biträdande tävlingsledare: Tommy Ljungkvist, 070-5570766, tommyljungkvist@telia.com
Tävlingskontrollant: Johnny Fransson, 070-3474628
Banläggare: Lisa Andersson, 076-8364176
Bankontrollant: Per Friberg, 070-7365349
Kartritare: Roy Fransson, 070-1471060, roy-fransson@hotmail.com
Upplysningar och media: Johnny Fransson, eller 070-3474628, johnny.fransson@gmail.com

Välkomna!

