OK Hällen inbjuder till

Stigtomtadubbelns
träningspaket
Slättkärr 17-18 april 2021
Allmänt

Träningspaketet innebär att ni som klubb får ett tidsintervall där ni startar era löpare på. Banan
som ni beställt vid anmälan erhåller ni i ett klubbkuvert som finns i anslutning till parkeringen. Beställningen görs på mail av er klubb.
När ni anländer till tävlingen gäller: parkera - hämta karta - gå till start - toavagn- starta spring - målgång - bilen - tack för idag.
Ni mailar antal deltagare med namn och bana. Ni får ett startintevall av oss som är viktigt att
ni följer för att undvika klungbildning. Gäller också inom klubben.

Vägvisning

Från Tuna Kyrka intill väg 800. Därefter 4 km. på väg 508 mot Nävekvarn fram till gårdenBrogetorp. Där startar skyltning in till parkering. Ca 1000 meter på smal grusväg.
Koordinater Brogetorp 58.42.38 N och 16.48.21 E
Parkering ca.300 meter från start på grusplan och grusväg. Följ vägvisningen från Brogetorp
för att undvika möten.
P-avgift 20 kronor betalas med swish nummer 123 440 53 95

Klasser för träning

HD 10 och äldre. Inga öppna klasser. Banlängder publiceras på Eventor. Definition finns på
kartan. Inga lösa definitioner. Kontroller är märkta med en skärm på ställning. Kodsiffra finns
på en orange plaststolpe eller på en plastsnitsel intill ställningen. Kartskala, banlängd och kartformat anges i bilaga.

Stämplingssystem

Finns ej. De som vill ta tid fixar det själva. Livelox finns dock för er egen utvärdering.

Anm.avg.

Avgiften är 50 kronor för alla fram till och med 9/4. Därefter 100 kronor.
Anmälningsavgiften faktureras i efterhand till klubben. Ej start faktureras också.

Anmälan

Anmälan görs av er klubb endast via mail med namn och bana på alla löpare. Det går inte att
byta klass på startplatsen. Mailadress stigtomtakavlen@okhallen.se. Meddela er klubbs intresse senast 6/4.
Sista dag för er anmälan av löpare är fredagen den 9/4.
Klubb som redan anmält deltagare får komplettera efter 9/4 med fler löpare fram till torsdag
15/4 mot förhöjd avgift till 100 kr.
OBS! Ingen direktanmälan.

Start- o Resultatlista Start sker inom er klubbs tidzon. Anges på Eventor.
Resultatlista finns ej.
Start

Ca 200 meter från P. Kartor hämtas i klubbkuvert vid P där snitsel till start börjar.

Karta

Berga Kulle, ritad 2018-19 av Roy Fransson. Digitalutskrift med ekvidistans 5 meter. Reviderad av Hans Öberg på grund av gallring vintern 20/21. Skalor finns i separat PM.

Terrängbeskrivning

Kolmårdsterräng med detaljrika höjdpartier och mellanliggande sankmarker. Svag kupering.
Detaljerad sluttning mot norr med måttlig kupering. God framkomlighet och bra sikt. Gallring
har utförts under vintern på delar av området, vilket innebär god sikt men det finns ris kvar på
marken. Drivningsvägar är ej redovisade. God framkomlighet på höjderna och något lägre vid
sluttningar och sankmarker på grund av ris och delvis stenbunden terräng.

Servicefunktioner

Toalettvagn vid P där snitsel till start börjar. Ingen annan service.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare

Mikael Kindborn 073-079 62 49

Banläggare

Arvid Linder, Johan Hagströmer, Gustaf Sundbue
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