Härlövs IF inbjuder till

DM Medeldistans
För Skåne och Blekinge
Lördagen den 5 september 2020

2020 års DM-tävlingar i medeldistans för Skåne och Blekinge kommer att genomföras med
anpassning till de restriktioner och rekommendationer som är beslutade av
Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Orienteringsförbundet.
Detta innebär bland annat att:
• för att tävlingarna skall kunna genomföras är det viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Givetvis gäller alla råd om hur vi kan undvika att sprida smitta. Vid minsta tecken på
luftvägsinfektion stannar vi hemma. Det gäller både deltagare och funktionärer.
• de tävlande uppmanas att inte vistas längre än nödvändigt på tävlingen. Vi påminner om att hålla social
distansering på alla områden och ställen där eventuella samlingar och köer kan uppstå. Kom till
tävlingen i lagom tid, gå till start, spring banan, checka ut och åk sedan hem.
• för att minska koncentrationen av personer vid tävlingen kommer de tävlande att delas in i klubblottade
startgrupper. Vi kommer bland annat att ha fyra starter och fyra skogsmål, med ca en start/min per start
och därmed stora startavstånd i varje klass.
• varken dusch eller servering kommer att erbjudas vid arenan. Toaletter kommer att finnas och där ber vi
alla vara extra noga med hygien. Resultatservice kommer endast att finnas via liveresultat och Eventor.
(Vi är dock osäkra på täckningen för mobil på området.)
• ingen prisutdelning kommer att genomföras under tävlingarna. DM-priser kommer att delas ut vid
senare tillfälle.
• klasser för D/H70 och äldre utgår i enlighet med SOFTs rekommendation. (Detta kan komma att ändras
om rekommendationen tas bort senast 2020-08-15).
• arrangören förbehåller sig möjligheten att begränsa antalet tävlingsdeltagare. Gäller främst deltagare,
som inte kommer från Skåne eller Blekinge. Deltagande i Öppna klasser måste anmälas i förväg, senast
på torsdagen 3 september 20:00.
• Om försäljning av sportutrustning och ev lokala produkter kan ske coronasäkert kan detta komma att
erbjudas i ett sent läge. Information kommer i så fall på Eventor.
• arrangören har av Skånes och Blekinges Orienteringsförbund tillförsäkrats tävlingarnas DM-status.

OBS! Preliminära uppgifter i rött. Det kom ett tråkigt besked om det tänkta parkeringsområdet just när
den första inbjudan skulle läggas ut, men ett nytt och ännu större är nu ordnat, dock blir
transportsträckan före och efter banan klart längre än vi tänkte från början.
Typ och distans

Distriktsmästerskap, Medeldistans

Klasser

Åldersklasser
Öppna klasser

DH10 – DH65
Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 4 km,
Medelsvår 3 km, Medelsvår 4,5 km, Svår 3 km, Svår 4,5 km

OBS! Anmäl dig i rätt distriktsklass – Skåne eller Blekinge.
Banlängder

Enligt SOFT:s gällande rekommendationer. Exakta banlängder publiceras i Eventor
senast en vecka före ordinarie anmälningstids utgång.

Stämplingssystem

Sportident. Bricka finns att hyra för 25 kr.

Anmälan

Åldersklasser
Öppna klasser

Senast söndagen den 30 augusti klockan 23:59 i Eventor
Senast torsdagen den 3 september klockan 20:00 i Eventor

Efteranmälan

Åldersklasser
Öppna klasser

Senast torsdagen den 3 september klockan 20:00 i Eventor
OBS! Ingen anmälan på tävlingsdagen!

Anmälan och efteranmälan kan i undantagsfall ske till Niklas Nilsson, per e-post
niklas.nilsson@harlovsif.se. Har man önskemål om lottning med en annan klubb än
den egna, så skicka även dessa till Niklas i samband med anmälan.
Deltagare som inte representerar någon klubb i Skåne eller Blekinge anmäler sig i
önskad klass i tävlingen i Eventor om man vill springa antingen med Skåne eller
Blekinge. Vill man lottas tillsammans med någon speciell klubb, så skicka
meddelande till Niklas enligt ovan. Och om det är fullt i någon klass, så finns det
tyvärr ingen plats denna gång, se dokument om antal platser i varje klass.
Avgift
Åldersklasser DH17Åldersklasser -DH16
Öppna klasser 17- år
Öppna klasser -16 år

Ordinarie
140 kr
70 kr
140 kr
70 kr

Efteranmälan
210 kr
105 kr
-----

Samlingsplats

I närheten av Gullyckeskär. Vägvisning från väg 2070, Oppmannavägen, mellan
Arkelstorp och Barum, strax norr om Söndraby.

Parkering

Med ”Coronaavstånd” mellan fordonen, ca 4-5 m. Ingen avgift.
OBS! Det är extra viktigt att följa parkeringspersonalens anvisningar. Vid torr
väderlek har vi separat infart och utfart från parkeringen, vid regn och blöt mark
kan ev någon nödlösning bli aktuell, räkna då med 300-500 m längre till start och
från målet tillbaka till parkeringen.

Starttid

Åldersklasser

Öppna klasser

Första start Skåne 09:30, Blekinge 14:00. Efteranmälda får vakant
starttid i respektive klass efter klubbens starttider. Sista start ca
12:30 (Skåne) och 16:00 (Blekinge).
Fri start mellan 09:30 och 12:30 (Skåne), samt 14:00 och 16:00
(Blekinge). OBS! Endast ca en start per minut. Följ instruktioner!

Startplats

Till start 2 000 - 2 500 meter. Räkna med ca 60-70 meters stigning de sista 300-600
meterna. Vi kommer att ha fyra olika starter, följ rätt vägvisning vid delning!

Målplats

Vi kommer att ha fyra olika skogsmål, därifrån följer man snitslad väg till
utcheckning och tillbaka till parkeringen. Ca 500 – 900 m.

Karta

Oppmannaberget 2020, totalreviderad 2018 av Kenneth Kaisajuntti och
”hyggesreviderad” av Härlövs IF 2020. Ekvidistans 5 meter. Ej ritad efter
lasermaterial. Laserutskrift.

Definitioner

Lösa kontrolldefinitioner finns vid starten samt är tryckta på samtliga kartor.

Kartkala

1:10 000
1:7 500

Terräng

Måttligt till starkt kuperad skogsterräng, med i huvudsak god till mycket god
framkomlighet. Stora områden med bokskog. Många stenmurar genomskär
terrängen, detaljrika områden förekommer, men få stigar och områden med
begränsad framkomlighet. Ett par nygallrade och detaljrika områden kan ge många
lite extra huvudbry och många extra benlyft, då de också är lite risiga.
Ett av Sveriges finaste områden för orientering?

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Dusch

Erbjuds ej p g a Corona. (Ombyte till torra kläder vid bilen rekommenderas starkt.)

Servering

Erbjuds ej p g a Corona. (Medtag egen fika eller försök hitta något bra fikaställe på
vägen hem.)

Sportförsäljning

Pölder sport kommer att vara på plats och erbjuda Coronasäker försäljning.

Miniknat

Erbjuds ej p g a Corona.

Barnpassning

Erbjuds ej p g a Corona.

Priser

Ingen prisutdelning kommer att genomföras under tävlingarna. DM-priser kommer
att delas ut vid senare tillfälle.

Tävlingsledare

Magnus Tenghagen, 0760-003002, magnus@tenghagen.com

Banläggare

Björn Nilsson, 0793-134646, bjornnbox@gmail.com

Pressansvarig

Niklas Nilsson, 0706-670724, niklas.nilsson@harlovsif.se

Ban- och tävlingsk.

Sven-Erik Frick, 044-41125, sven-erik.frick@telia.com

Upplysningar

www.harlovsif.se och Eventor.
Niklas Nilsson, 0706-670724, niklas.nilsson@harlovsif.se

Tävlingsjury

Skånes OF samt klubb

DH16 – DH40
DH10 - DH14, DH45-, alla öppna klasser

Välkomna önskar Härlövs IF!

