Haninge SOK

PM Haningenatten 2020
Fredagen den 23 oktober
Samling Ingen samling skall ske. Principen är kom - spring - åk hem.
Se separat parkerings PM.
Transport Åka kommunalt rekommenderas. Ta pendeltåget till “Handen” och följ
vägvisning mot Rudans friluftsområde (söderut) och därefter röd/vit-snitsel. ca
800m från station till Start.
Parkering och vägvisning Om du åker bil finns det ett fåtal parkeringsplatser. Se parkerings PM.
Åk väg 73, Nynäsvägen, och ta avfarten vid trafikplats Jordbro mot 259
Huddinge. Fortsätt mot 259 Huddinge och Industriområde Jordbro V. På Väg
259 tag vänster mot Industriområde Jordbro V. Följ vägen tills den svänger
svagt åt höger och tag vänster straxt därefter. (Innan KH-Maskin) Fortsätt på
vägen till den andra röda stugan. Välkommen till rudans friluftsområde.
Tävlingsledningen rekommenderar starkt att åka kommunalt, dels på grund av
miljön, men främst för att det är mycket smidigt.
Klasser HD10-HD95. Klasserna Inskolning, Kortklasser, U-klasser samt ÖM erbjuds ej.
Strukna klasser

H85 har slagits samman med H80. Övriga klasser utan anmälda är strukna.

Direktanmälan Ingen direktanmälan.
Start Första start HD10 & HD12 kl 18:30
Första övriga klasser start kl 19:30
Start 1: HD60-80
Start 2: HD14-16 & HD50-55
Start 3: HD18-45
Start 4: HD10 & 12
Avstånd till start ca 800m från pendeltåg.
Snitslat med orange-vit-snitsel med reflex på.
Överdrag Ingen transport av överdrag erbjuds.
Väskförvaring Kommer att erbjudas. Du visar upp din SI-pinne vid inlämning och väskan
lämnas ut mot att du visar upp samma SI-pinne. Öppnar kl 18:00.
Se parkerings PM.
Karta

Kontrollbeskrivningar

Rudan-Granby, reviderad 2014 ekvidistans 4m
Skala 1:10 000 i klasserna HD16-40
Skala 1:7500 i klasserna HD10-14 samt HD45-95
Kontrollbeskrivningar på karta för samtliga klasser. Det finns även lösa
kontrollbeskrivningar i samtliga klasser.

Terrängbeskrivning Skogsmark med måttlig kupering. Mindre områden med stark kupering ﬁnns.
Mestadels god framkomlighet men det ﬁnns områden med sämre
framkomlighet och sikt. Området är detaljrikt och vissa höjder är sönderskurna
med många branter. I området ﬁnns ett stort antal stigar, såväl större som
mindre. Några av stigarna är breda och används som skidspår vintertid. I
området ﬁnns även stigar som används för mountainbike. Tävlingsområdet
består till största delen av barrskog, men även blandskog.
Omklädning Ingen omklädning erbjuds.
Dusch

Ingen dusch erbjuds.

Toalett Finns på väg till start. Det finns inga toaletter vid start eller mål.
Första hjälpen Första hjälpen erbjuds vid Haninge SOKs klubbstuga.
Stämplingssystem Sportident. Hyrbricka avgift 30 kr. Borttappad bricka debiteras klubben med
350 kr.
Marka
Mila Pannlampor
Resultat

Ingen servering erbjuds.
Under årets evenemang kommer Mila Pannlampor tyvärr inte närvara.
Liveresultat kommer att finnas på liveresultat.orientering.se

Livelox Tävlingen kommer att läggas ut på Livelox.

Tävlingsledare

Peter Lindvall
Epost: peterlindvall05@gmail.com 

T
 elefon: 073 941 96 57

Banläggare Martin Skärlen

Hjärtligt välkomna önskar ungdomarna i
Haninge Skid & Orienteringsklubb

