PM
Korten
1:a November 2020
Välkommen till 2020 års upplaga av Korten vid Skogsbackeskolan
Coronarestriktioner: Sammankomster på max 50 personer är möjliga om man respekterar övriga
regler och restriktioner med att hålla avstånd osv. Varje löpare rekommenderas att inte komma till
parkeringen för tidigt och att inte dröja kvar vid mål för länge efter målgång. Varje deltagare ansvarar
för att de följer FHM och regeringens regelverk och rekommendationer i övrigt. Tänk på att hålla
avstånd. Medföljande, icke tävlande, ombeds stanna vid bilen och inte följa med till start eller
målområde. Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom

Samling
Skogsbackeskolan, Rud, Karlstad.
Avfart Bergsmotet på E18, följ skyltning väg 63 mot Filipstad. Sväng av avfart mot Rud ca 1 km. Sväng
höger vid skärm och följ P-vakters anvisningar. Obs! Begränsat med p-platser. I övrigt gäller parkering
enligt gällande trafikregler.

Arena
Arena vid Skogsbackeskolan.

Karta
Skala 1:7 500 för H/D14 och yngre, H/D45 och äldre samt samtliga Öppna klasser. Övriga klasser skala
1:10 000. 5 m ekvidistans. Nyritad karta 2020 av Jerker Boman och Karl-Erik Engblom
Då kartområdet utgör ett närströvområde finns många småstigar i terrängen. Småstigarna är
redovisade på kartan. Området har använts av ”Hitta Ut” under året så upptrampade stråk som ej är
redovisade på kartan förekommer också i terrängen.
En grillplats som ej är redovisad på kartan ligger i anslutning till en stig som berör flertalet klasser
men framför allt ungdomsklasserna. Se kartkomplettering vid start.

Terräng
Tätortsnära skogsområde med många små och stora stigar. Kartan innehåller flertalet detaljrika
höjdpartier med mer detaljfattiga områden däremellan. Måttlig kupering.
Skogen består mestadels av tall- och granskog. Hyggen och grönområden förekommer i liten
utsträckning.

Start
Avstånd till start 850 meter. Följ orange-vit snitsel från parkering. På väg till start passeras en
trafikerad gata via ett övergångsställe. Iakttag försiktighet.

Tävlingsklasser går fram på angiven tid enligt startlistan men startstämplar. Glöm inte att
startstämpla!
Öppna klasser har fri starttid mellan 10.00 – 13.15. Välj en starttid som överensstämmer med din
klubbs startgrupp.
Klubbar med lång resväg lottas med tidig start.

Radiokontroller
Alla banor passerar minst en online-kontroll

Stämpling
Banorna använder ett relativt litet kartområde varför kontrollerna på sina ställen sitter tätt.
Kontrollera kodsiffrorna.

Målgång
Målgång sker genom målstämpling Efter målstämpling fortsätter löparen direkt till utstämpling.
Undvik köbildning och håll avstånd.

Överdrag
Ingen transport av överdragskläder.

Kontrolldefinitioner
Inga lösa Kontrolldefinitioner, dessa är endast tryckta på kartan.

Maxtid
Maxtiden för huvudklass är 2 timmar. Maxtiden för öppna banor är 2 timmar.

Toaletter
Finns i omklädningsrummen i Skogsbackeskolan. Inga toaletter på väg till eller vid start.

Omklädning/Dusch
Finns ej.

Servering
Finns ej.

Sjukvård
Finns på arenan.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Tävlingsledare
Banläggare
Bankontrollant

Niclas Moberg 073- 085 74 40
Thomas Boman 072-553 01 87
Stina Granefelt

Tävlingskontrollant

Magnus Nordström

