Version 1, slutgiltigt PM presenteras på arenan

PM Jubileumsdubbeln medeldistans samt Skaraborgsmästerskap medeldistans
Samling
Skogslund. Vägvisning från E20 söderifrån vid Ledsjö och norrifrån vid Götene samt från vägen mellan Axvall och
Lerdala. P-arena max 400m. P-avgift 10 kr.

Start
Samtliga klasser orange/vit snitsel 500 m. Första ordinarie start kl 11.00. Öppna motionsklasser, U-klasser och
inskolning start mellan kl 11.00-12.30. Överdrag kan lämnas vid start och transporteras till arenan vid duschen.
OBS! Ingen toalett vid start.
Strukna klasser: H85, D85
OBS! Ungdomsklasser och lätta öppna motionsklasser passerar i närheten av ett stenbrott. Det är absolut
förbjudet och förenat med livsfara att överträda de markeringar (blå/gul snitsel) för förbjudet område som
finns uppsatta. Sprid informationen inom era klubbar.
Kontrollerna sitter tätt i vissa områden, kontrollera kodsiffran!

Snitsel
Då stignätet är något begränsat i tävlingsområdet förekommer det röd/vit snitsel mellan vissa kontroller för lättare
banor. En otydlig stig är snitslad med vit snitsel och berör de lättare banorna.

Nummerlappar
H/D 21, självservering vid start.

Anmälan öppna motionsklasser, U-klasser och inskolning
Anmälan på arenan fram till kl 12.15.

Knatteknat
Knatteknat vid arenan. Start mellan kl 10.00-12.30. Avgift 20 kr. Sportident används vid stämpling.

Stämplingssystem
Sportident. Hyrbrickor finns att hämta ut vid anmälan för öppna motionsklasser. Avgift 25 kr.

Karta
1:10 000, 1:7500 för HD60 och äldre. Ekv 5m. O-ringenkartan ritad av Anders Sjögren och Bo Herdersson. Reviderad
2012 av Sten Olsson. Nytillkommet område ritat av Sten Olsson 2012.

Terräng
Skogsmark till största delen bestående av mossar och hällmarker. Kupering svag. Bitvis mycket detaljrik terräng.
Framkomlighet mestadels god. Inslag av mindre hyggen, blocksten och grönområden.

Camping
Husvagn/husbilscamping vid arenan med tillgång till vatten och toalett.

Service
Varmdusch 200 m, knatteknat, barnpassning, välsorterad servering, sportförsäljning och sjukvård på arenan.

Prisutdelning
Priser i tävlingsklasser samt plakett till segrare i Skaraborgsmästerskap. Beräknad tidpunkt för prisutdelning meddelas
av speaker. Efter söndagens tävling utdelas pris till totalsegrare i H/D 21 (beräknat på totaltid).

Utvärdering
Efter tävlingen är avslutad finns möjlighet att tycka till om arrangemanget genom att fylla i en deltagarenkät på VOF’s
hemsida.

Tävlingsledning
Tävlingsledare/Upplysningar
Tävlingskontrollant
Banläggare
Bankontrollant
Pressvärd:

Peter Torgén
Malin Sörstrand
Hans-Gösta Bernhard
Gustaf Wennerberg
Håkan Lööf
Emelie Karlsson-Landén

070-230 70 96
070-308 50 09
070-694 47 12
070-260 52 98
070-666 42 19
070-389 55 69

Lycka till i skogen önskar Istrums SK och OK Klyftamo!

