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Gotlands Bro OK inbjuder till
Helg utan Älg
lördag-söndag 23-24 oktober 2021
Tävlingsform			

Tävlingsområde

		

Klasser och
banlängder

Nationell 2-dagarstävling med långdistans lördag och medeldistans 		
söndag och med individuell start båda dagarna, för öppna klasser 		
redovisas ingen sammanlagd tid för båda etapperna. Helg utan Älg
avgörs i år samtidigt med avslutningen för Swedish League, det är
samma tävlingsområde, karta och arena.
File Hajdar, Arena vid Othemars.
Vägvisning från väg nr 148 ca 27 km NO Visby
Enligt anvisningar från Svenska Orienteringsförbundet, länk
Inga elitklasser.

			
Anmälan		
Efteranmälan
Öppna klasser		

Senast 16 oktober via Eventor.
Senast 20 oktober kl 19.00 via Eventor, då med 50% höjd avgift.

		

Öppna klasser, även föranmälan i dessa klasser via Eventor, 		
anmälan tas även emot på arenan.

		
		

faktureras. Öppna klasser vuxna 150 kr/dag övriga 80 kr/dag
Utländska klubbar betalar vid informationen på arenan.

Stämplingssystem

SportIdent, ange bricknummer vid anmälan.
Brickor finns att hyra vid informationen för 25 kr.

		
Anmälningsavgift		
Ungdom till och med 16 år 160 kr och övriga 300 kr. Klubbar

Start			
			
Karta		

Första ordinarie start lördag kl.10:00, söndag kl.09:00
Valfri starttid för öppna klasser.

File Hajdar, nyritad 2019 av Key to Mapping (Brent Key), reviderad
		2020.					
		
Ekvidistans 2,5 m.
		
Kartnorm: ISOM 2017-2
Framställningsmetod: Digital utskrift

Skala
Långdistans på lördag har följande kartskalor,
		
1:15000 D/H18-21
		
1:10000 D/H16, D/H35-40, Öppen klass ”Svår 7,0 km”
		
1:7500 D/H10-14, D/H45 och äldre, öppna klasser ”Inskolning till 		
		
Svår 5,0 km”
			
		
Medeldistansen på söndag har följande kartskalor,
		
1:10000 D/H16-40
		
1:7500 D/H10-14, D/H45 och äldre, öppna klasser ”Inskolning till 		
		
Svår 5,0 km”
				
Terrängbeskrivning		
Terrängtyp: Gotländsk skogsmark med i huvudsak glest växande 		
barrskog. Delar av området är öppen lättlöpt mark (hällmark med
inslag av enbuskar) med inslag av större tidvis vattenfyllda san
marker där vissa är bevuxna med det svårgenomträngliga vass-		
liknande gräset ag. Området genomkorsas av fåtal större stigar.
I områdets sydöstra del finns ett av Gotlands största kalkbrott (File
Hajdar) vilket är tydligt i terrängen där en väg och mindre staket
markerar barriär mot kanten ca 10 m bort. Det är absolut förbjudet
och förenat med livsfara att vistas på andra sidan vägen och staketet.
		
		
Kupering: Ytterst svag kupering. Höjdskillnad inom området är ca 		
		
30 m.
		
Framkomlighet: Huvudsakligen god framkomlighet och sikt men i 		
		
vissa partier måttlig sikt då vegetationen har ett mer dominerande 		
		
inslag av enbuskar men som inte redovisas då framkomligheten 		
		
fortfarande är god.
		
Närmast arenan är framkomligheten av begränsande karaktär med 		
		
tätare inslag av ene- och taggbuskar vilket även är redovisat på 		
		kartan.

Avstånd		

		

P-Arena 100-500 m.
Arena-start lördag 1,3 km, söndag 500m.

Internet service
Eventor och Gotlands Bro OK:s hemsida, 					
		www.gotlandsbrook.com				
		
Frågor angående tävlingen kan ställas till, byggulf@hotmail.se
eller, ann-sofi.lindskog@hotmail.com

Service
Försäljning, hamburgeria, fältlunch, sportförsäljning, toaletter, 		
		dusch.
Barnpassning		
Miniknat
Tävlingsledning		
		

Finns inte. Önskemål om familjelottning anges vid anmälan.
Snitslad bana för de yngsta båda dagarna.
Ann-Sofi Lindskog

Ulf Nilsson

070-294 6695			

070-727 7967

Banläggare		
23/10
		
24/10
			

Stefan Wittmann
Mattias Westfält

Bankontrollant		

Carl-Erik Berglöv

Tävlingskontroll		

Bosse Magnusson

Mediavärd		

Magnus Ihreskog

Resa,boende,
transport

Hur bokning av resa, boende och transport kan göras redovisas i
separat dokument i Eventor.

											
Avvikelse från SOFT:s gällande tävlingsregler och tävlingsanvisningar kan komma
att förekomma på grund av gällande Pandemilagstiftning och allmänna råd från
FHM. Eventuella avvikelser kommer att framgå av PM som publiceras senast 17
oktober på Eventor.

Välkommen
önskar

