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6-8 augusti 2021

VÄLKOMMEN TILL DEN 40:E INTERNATIONELLA

UNGDOMENS 10-MILA
FREDAG 6 AUGUSTI – LÖRDAG 7 AUGUSTI 2021.
Arrangörsföreningar: IF Hagen, Tibro OK och Tidaholm SOK Sisu
Ungdomens 10-mila är ett arrangemang för ungdomar
För att bidra till alla ungdomars rätt att tävla på lika villkor presenterar Ungdomens 10-mila en helt ny
klassindelning. Med denna förändring vill vi leda orienteringen framåt och hoppas att alla klubbar vill
vara med och uppleva ungdomsorientering när den är som bäst!!
Lilla stafetten – HD14
Sträcka Banlängd Svårighet Tillåten för
Övrigt
1
3,7 km
orange
killar
gafflad
2
2,8 km
gul
tjejer
rak, 2 löpare
3
3,1 km
gul
killar
rak, 2 löpare
4
3,7 km
orange
tjejer
gafflad

Start fredag 6 augusti 17:00
Målgång cirka 18.40
Klassen är öppen för killar och tjejer födda
2007 och senare.

Stora stafetten – HD20
Sträcka Banlängd Svårighet Tillåten för
Övrigt
1
5,0 km
violett
tjejer
gafflad
2
5,9 km
violett
killar
gafflad
3
6,2 km
violett
tjejer
rak
4
7,2 km
violett
killar
rak
5
3,2 km
orange
alla
rak, 3 löpare
6
3,9 km
violett
alla
rak
7
3,1 km
orange
tjejer
gafflad
8
3,8 km
orange
killar
gafflad
9
6,5 km
svart
tjejer
gafflad
10
7,2 km
svart
killar
gafflad

Start lördag 7 augusti 02.45
Målgång cirka 09.00
Klassen är öppen för killar och tjejer födda
2001 och senare.

Parallellsträckor
Parallellsträckor får löpas av en eller två löpare i HD14-klassen och av en, två eller tre löpare i HD20-klassen. Alla
växlas ut samtidigt och först i mål växlar ut nästa sträcka. Tiden räknas på första löparen, men alla räknas i laget.

1.
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Världens bästa ungdomsklubb
Detta speciella år med restriktioner för resor
mm kommer vi inte att kora världens bästa
ungdomsklubb.
Terrängtyp
Terrängen består av barrskog, mestadels
tallskog. Det finns ett flertal stigar och vägar i
området. De längre banorna går i klassisk
tallskog med detaljrika gropområden.
Kupering
Svag till måttlig kupering. Kuperingen består
främst av ett antal större och mindre gropar.
Framkomlighet
Terrängen är snabblöpt och ger ungdomarna
en härlig utmaning. Vissa områden med ljung,
lingon- och blåbärsris begränsar
löphastigheten.
Karta
Skala 1:10 000 för HD20 och 1:7 500 för HD14.
5 meters ekvidistans för alla. Kartritare är
Göran Larsson. Kartan är reviderad år 2020.
Arena Fagersanna IP
Vägvisning från väg 49 mellan Tibro-Karlsborg.
Läs mer i PM Trafik.
Stämplingssystem
Sportident används. SI-Card 5, 6, 8, 9, 10, 11
kan användas. Alla löpare anmälas med en
SI-pinne. SI-numret ska anges i
laguppställningen.
SI-pinnar kan hyras i samband med anmälan,
dessa nummer måste anges på plats, se under
rubriken laguppställningar.
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Tävlingsexpedition och information
Tävlingsexpeditionen är öppen från fredag 6 augusti
13.00.
Lagsammansättning
Löpare som springer HD14-klassen får även delta i
HD20-klassen.
Ungdomens 10-mila ser gärna att de klubbar som
inte får ihop ett eget lag skapar kombinationslag
med andra klubbar. Vi har dispens från
tävlingsreglerna så att klubbar får ha flera
kombinationslag. Intentionen med detta är att så
många som möjligt ska kunna delta, inte att sätta
samman det starkast möjliga laget.
Laguppställningar
Laguppställningar lämnas via Eventor senast
fredagen den 6 augusti 12:00.
Ändringar kan göras via blankett i lagkuvertet.
Ändringsblanketten lämnas till Tävlingsexpeditionen
senast fredag 6 augusti kl. 15.00 för HD14-klassen
samt kl. 21.00 för HD20-klassen.
Lagkuvert
Lagkuvert hämtas i tävlingsexpeditionen från fredag
6 augusti 13:00. Utlämning av lagkuvert sker endast
om laguppställning är inlämnad samt för utländska
lag att alla föreningens avgifter är betalda.
Vindskyddsrutor
Vindskyddsrutor finns att hyra på arenan, bokning
sker via tilläggstjänster i Eventor. Vindskydden är
inte avsedda för övernattning.
Parkering
Från parkering till arenan är det ca 400 meter.
Kostnadsfri parkering. Övernattning eller camping
på parkeringen är inte tillåten.
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Bussar
Plats för stora bussar bokas i samband med
anmälan.
Anmälan
Ordinarie anmälan för stafettlag i Eventor ska
registreras senast söndag den 11 juli. Klubben
ska då också anmäla ev. SI-pinnar, camping- och
vindskyddsrutor samt bussparkering i Eventors
tilläggstjänster.
Observera att laganmälan ska göras på 2 ställen i
Eventor, dels under ordinarie anmälan och dels
under tjänster där man väljer tjänsten
“Laganmälan”. (Eventor visar fel anmälningsavgift
pga att Eventor inte kan hantera lagavgifter.
Korrekt avgift enligt inbjudan kommer att
faktureras.)

Efteranmälan
Efteranmälan är möjlig, mot 50 % högre avgift,
till den 18 juli, och till 100 % förhöjd avgift
senast 25 juli.
Betalning
Svenska kubbar faktureras för
anmälningsavgift, hyra av SI-pinnar
vindskyddsrutor samt bussparkering i
efterhand. Observera att fakturan ska vara
betald inom 10 dagar.
Bokade campingplatser betalas med Swish
vid incheckning.
OBS – endast swishbetalning är möjlig!
Inbetalningar utanför Sverige (Foreign
Payment) måste ske innan uthämtande av
lagkuvert.
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE44 8000 0835 4300 3209 7875
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Camping
Nära arenan erbjuds campingrutor för tält, husbil
eller husvagn.
Campingen är öppen från fredag 6 augusti 12.00
till söndag 8 augusti 14:00.
Campingplatserna bokas i samband med anmälan,
dock senast den 1 augusti. Betalning sker via Swish
i samband med ankomst.
Inga militärtält kommer finnas till uthyrning iår. Vi
hoppas verkligen att tältstaden ska vara möjlig att
ha igen 2022.
Bad
Sjön Örlen har många fina badplatser med
sandstränder. Örlenbadet ca 5 km från arenan
rekommenderas.
Mat
Det kommer inte finnas möjlighet att förbeställa
mat och ingen varm mat kommer att serveras på
arenan förutom korv och hamburgare.
”Ordinarie orienteringsmarka” kommer att finnas
med hembakat, läsk, kaffe, godis, korv och
hamburgare.
Service
Toaletter för hela helgen finns nära arenan.
Dusch kommer inte att erbjudas, dock finns
möjligheter till bad i sjön Örlen, se mer under
rubriken bad.
Under tiden tävlingen pågår finns det tillgång till
första hjälpen.
På arenan finns Pölder sportförsäljning.
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Tibrotrippeln hela helgen
Medeldistans fredag eftermiddag och lördag eftermiddag samt långdistans söndag förmiddag. Mer
information finns i inbjudan till Tibrotrippeln på Eventor.
Hemsida: www.u10mila.se

Avgifter
Det är samma lagavgift oavsett antal löpare på parallellsträckor.
Lagavgifter
HD14
HD20

Anmälan senast 11 juli
550 SEK
1550 SEK

Anmälan senast 18 juli
825 SEK
2325 SEK

Campingavgifter
Campingruta 8 x 8 m fredag-söndag
Campingruta 8 x 8 m fredag-lördag
Campingruta 8 x 8 m lördag-söndag

600 SEK
350 SEK
350 SEK

Övrig service
Vindskyddsplats på arenan
SI-pinne - hyra
Bussparkering stor buss

500 SEK
25 SEK
100 SEK

Tävlingsledning
Tävlingsledare
Tävlingsledare
Banläggare
Banläggare
Tävlingskontrollant
Bankontrollant

Maria Sahlén
Inger Westerberg
Albin Alsiö
Filip Karlsson
Hans-Gösta Bernhard
Torbjörn Löfving

Anmälan senast 25 juli
1100 SEK
3100 SEK

sahlen.maria@gmail.com
070-488 86 50
inger.westerberg@telia.com 072-221 12 55
IF Hagen
IF Hagen
Mariestad FK
Mullsjö SOK

