POL i Skaraborg
Torsdagen 2021-06-03

PM
Corona:

För att minimera risken för spridning av coronaviruset skall instruktioner och förhållnings-regler
följas. Dessa finns i “Föreskrifter med anledning av covid-19” på www.poliskaraborg.se.

Håll i, Håll ut, Håll avstånd!
Samling:

Utsiktstornet, Kinnekulle. Följ vanliga skyltar mot Kinnekulle / Högkullen.
Parkering ca 500 m norr om Kinnekullegården. Avstånd från parkering till tornet ca 500 m
och 30 m stigning. För deltagare med stort behov av att få komma nära samlingsplatsen
finns begränsad parkering vid tornet (prata med parkeringsvakter före uppfärd).
Det kommer också att finnas möjlighet till transport med minibuss upp till utsiktstornet i den
omfattning som vi hinner med att köra.

Karta:

Kinnekulle skala 1:7500 ekvidistans 5 meter, reviderad 2021.
Garanterad hög kontrollplacering på de flesta kontrollerna, ca 300 m över havet.
Alla banor utom Minikort har kartbyte. Kartorna finns med en sida 1 och en baksida som
sida 2. Kartbyte enligt angivelsen vid banans slutkontroll som också är ny startpunkt. Denna
startpunkt är också markerad vid den aktuella kontrollen. Börja alltså med första sidan (på
kartan står tex Lång (1), fortsätt efter kartbyte med nästa sida (på kartan står tex Lång (2)

Banlängder: Lång 4,1 km, Mellan 3,5 km, Kort 2,7 km, Kort-kort 2,2 km, Mini-kort 1,2 km.
Start:

Mellan 09:00 – 12:30, enligt särskilt schema över startgrupper i möjligaste mån, som angivits
på hemsidan för POL i Skaraborg. Inget val av starttid, bara anmälan om deltagande direkt
på platsen. Startstämpling.
09:00 - 09:30 Hjobygdens OK, IF Hagen, OK P4, Tibro OK
09:45 - 10:15 Falköpings AIK OK, Gudhems IF, IK Albion, IK Wilske, Tidaholms SOK Sisu
10:30 - 11:00 Främmestads IK, IK Gandvik, Istrums OK, Lidköpings VSK, Ryda SK
11.15 - 11:45 OK Klyftamo, Övriga klubbar
12:00 - 12:30 Mariestads FK, OK Amne, OK Skogsstjärnan, SOK Träff
Avstånd till Start 1 - 250 m, till start 2 - 100 meter

Service:

Toaletter vid tornet. Ingen dusch. Kioskservering i utsiktstornet. Möjlighet att gå upp i
utsiktstornet för att skådautsikten mot inträde 25:-. (Höjd = Eiffeltornets höjd)
Resultat med sträcktider samt Livelox via Eventor.

Avgift:

40:-, avgiften kommer att regleras Skaraborgs klubbar klubbvis senare.
Deltagare från andra klubbar eller utan klubb betalar kontant (jämna pengar)
eller med Swish till 1234 138 889

Upplysning: Sten Olsson, telefon 073 637 40 19

VÄLKOMNA TILL KINNEKULLE!

