1(2)

Kvarnsvedens GoIF OK
Inbjuder härmed till
Nationell tävling i
medeldistans och
Dalarnas öppna DM i
långdistans i
skidorientering
(Även reservtävling för Norbergs OKs Svealandsmästerskap)
Arena
Bäsna IP, 15km nordväst om Borlänge efter väg 583.
Parkering
Avstånd till Arenan ca 300 m. Avgift 20 kr/fordon.
Program
Lö 10/3

Medeldistans, individuell start från 12:00.
Öppna klasser, fristart 12:00-12:30.

Sö 11/3

Långdistans, individuell start från 10:00.
Öppna klasser, fristart 10:00-10:30.

Klasser
H/D10 – H/D70, Öppna klasser.
I klasserna H10 och D10 är skugga tillåten. Skuggan erhåller ej karta och skall endast agera skugga och
hjälpa till först när barnet inte på egen hand klarar eventuella svårigheter. Arrangören förbehåller sig
rätten att slå samman klasser vid få anmälda.
Banlängder
Enligt Svenska Orienteringsförbundets normer för skidorientering.
Terrängbeskrivning
Stigrik, kuperad hedmark med inslag av kulturmark.
Kartskalor
Lördag: 1:10 000
Söndag: 1:15 000
Stämplingssystem
SportIdent, uppge bricknummer vid anmälan om egen bricka används, om
inte tilldelas ni hyrbricka, 30:-/ tävlingsdag. Ej återlämnad hyrbricka debiteras föreningen med 350:-kr.
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Dusch
Endast begränsade möjligheter till dusch kommer att finnas i anslutning till arenan.
Anmälan
Via Eventor. I undantagsfall via E-mail till anmalan@kgoifok.se
Ordinarie anmälan senast söndagen 4:e mars. Vid anmälan godkänns att namnet läggs ut på internet

Efteranmälan:
Via Eventor mot 50% förhöjd avgift t.o.m. onsdagen 7:e mars.

Anmälningsavgifter
Ungdomsklasser t.o.m 16 år 75 kr, övriga klasser 125 kr per tävlingsdag.
Anmälningsavgifterna faktureras i efterhand. Vid eventuellt inställd tävling förbehåller sig arrangören
rätten att fakturera 50 % av anmälningsavgiften.

Priser
På lördagen hederspriser i ungdomsklasserna t.o.m 16 år samt till segrarna i junior- och seniorklasserna.
På söndagen DM-plakett till segraren i samtliga DM-klasser (endast tävlande för Dalaklubbar) samt
hederspriser i ungdomsklasserna t.o.m 16 år.
Prisutdelning kommer att ske på arenan så snart respektive klasser är färdiga..
Startlista/PM
Komplett startlista, PM och övrig information publiceras i Eventor och på Kvarnsvedens GOIF OK:s
hemsida på internet: http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=172996.
Informationen anslås också på arenan.

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler för skidorientering gäller. För att delta i ”åldersklasserna”
måste man representera en klubb som är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet. Övriga hänvisas till
öppna klasser.
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i och besöker tävlingen på egen risk.

Upplysningar
Anders Malmberg

0241-103 76 eller 07838-865 5713 eller 070-7245713

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Banläggare

Anders Malmberg
Erik Malmberg
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