Hjärtligt välkomna till

Länna-Sprinten
Lördagen den 14 april 2012
Tävlings-PM
Efteranmälan
Senast onsdag den 11 april via Eventor
Ett begränsat antal vakansplattser kommer att finnas i startlistan
och de säljs via direktanmälan på tävlingsdagen
Lottning och Startlista
Lottning kommer att ske torsdag 12 april och efteranmälda deltar i lottningen.
Om efteranmäld vill starta först i klassen så meddela detta till sture@lannaif.se
Samling
Vid skärm längs väg 273, 6 km norr om Almunge kyrka vid avfart mot Moga.
Parkering
I anslutning TC max 300 m. Parkeringsavgift 20:-. Föranmäl ev. bussar till Stefan Önerud 070-3614762
Vid dålig väderlek kan vi tvingas flytta delar av parkering upp till 1300m, exakt besked tas 12/4 och
meddelas på vår hemsida.
Tävlingscentrum
Service med servering, Orienteringsspecialisten, barnpassning med miniknat, dusch, toaletter och sjukvård.
Karta
Skala 1: 10 000, ekv. 2,5 m. Reviderad 2012. Digitaltryck från KARTSAM.
Lokalt karttecken: x Jaktkoja, o Kolbotten
Kontrollbeskrivning
Finns tryckt på kartan och även löst vid start.
Terrängbeskrivning
Skogsmark med mindre vägar i området. Flera större sankmarker. Måttligt kuperad terräng. Detaljrika
partier med små sankmarker, sänkor och stenar. Det är övervägande god framkomlighet och lättlöpt.
Ungdomsbanor med skogsväg, stigar, åker, och diken som ledstänger.
Start
Start 2: 800 m orange/blå snitsel. Följande klasser: Insk, U1, U2, HD10, HD12, HD14, HD12K, HD14K,
HD16K, H70, 75, H80, D70, ÖM2, ÖM4, ÖM5
Start 1: 900 m orange/vit snitsel. Samtliga övriga klasser.
Första ordinarie start 11.00. Efteranmälda blir inlottade i startlistan.
Toalett endast i anslutning till TC.
Stämpelteknik
SportIdent, observera att ni skall ”nolla” era brickor på väg till start. Test och avläsning
bricknummer sker i startfållan 3 minuter före start.
Direktanmälan
Inskolning, U-klasser 1, 2 samt Öppen 2, 4, 5, 8, finns till försäljning vid direktanmälan. Information om
banlängd och svårighet får ni på plats. Försäljning kl. 10.00 – 12.00, start kl. 11.00 – 12.30.
Ungd. –16 år: 50 kr, övriga 90 kr. Avg. faktureras.

Ungdomsbanor
Dom yngsta klasserna springer en sträcka mellan två kontroller på väg och sedan runt parkeringen på slutet
av sina banor, ledare ombeds påpeka risken för smärre trafik!
Betalning
OBS Löpare som representerar utländsk förening ombeds betala sina avgifter på plats till direktanmälan.
Startstämpling
U-klasserna, kortklasser , öppna klasser och inskolning har startstämpling och väljer sin egen starttid.
OBS! Följ startpersonalens anvisningar
Vakansplatser
Som alltid i Upplandstävlingar så finns det vakansplatser i ungdomsklasserna. Vi har även ett antal
vakansplatser i övriga klasser. Efteranmälan till dessa platser sker via direktanmälan på TC.
Återbud i elitklasser och reservlista
Återbud lämnas till Sture Larsson tel 070 - 659 50 76.
För speakerns och medias skull är vi angelägna att få in återbud i alla elitklasser.
Sammanslagna klasser
D20 flyttas till D21
Följande klasser slopas pga inga anmälda: H20E, D20E, D18, H85, D75, D80, D85,
Speakerservice, nummerlappar
Nummerlappar till följande klasser finns vid start. För nummer, se startlistan
H 21 E
D 21 E
H18 E
D18 E
Maxtid två timmar.
Prisutdelning
Prisutdelningar kommer att ske så snart respektive klass är klar. Tid meddelas av speaker.
Logi
Logi och frukost i Almunge sporthall utgår pga få anmälningar.
För frågor och tips kring logi kontakta Ola Pettersson 070-539 23 84

Huvudfunktionärer
Tävlingsledare:
Banläggare:
Speaker, mediakontakt:
Sekretariat:
Bankontroll
Tävlingskontroll:
Tävlingsjury:

Sören Eriksson
0174-220 89
Per-Olof Svensson 0174-224 10
Per-Olof Svensson 0174-224 10
Sture Larsson
0174-223 64
Bengt-Göran Stjerna Länna IF
Leif-Erik Karlsson Rånäs OK
Kurt Boström OK Linné
Boris Andersson Rånäs OK
Sten Johansson OK Borgen

076-117 84 55
070-568 23 20
070-568 23 20
070-659 50 76

soren@lannaif.se
per-olof@lannaif.se
sture@lannaif.se

LÄNNA IF
med alla funktionärer hälsar tävlande, publik och media hjärtligt välkomna till en
spännande, och som vi hoppas, trivsam orienteringsdag.

