PM
Medeldistans Hornsjömon
2021-09-04
Rekommendationer och förhållningsregler med hänsyn till rådande pandemi:
•
•
•
•
•

Stanna hemma om du har sjukdomssymptom.
Startgrupper tillämpas för att minska trängsel.
Tänk på att hålla avstånd till varandra.
Tänk på̊ att ha god handhygien.
Handsprit finns att tillgå på plats.

Samling och arena

TC på Hornsjömon, ca 10 km nordväst om Viksjö. Skärm
hänger där du ska svänga av söderut från väg 331 mot
vindkraftpark Hästkullen.
På TC kommer finnas någon sorts markering som visar var
man kan sitta för att inte komma i vägen för löpare.

Parkering

Parkering på anvisad plats, i anslutning till TC

Terrängbeskrivning

Sandhed med gles-stammig äldre tallskog, till delar
naturvårdsbränd och jätte-snabblöpt, genomskuren av
Hornsjöåns 30 meter djupa dalgångmed gammal trollsk
granskog. Inslag av bestånd med lite yngre tall, samt gran i
mer stenig nordsluttning.
Toppbrott från i vintras, på framförallt tall, innebär
fläckvis försämrad framkomlighet som inte fullt ut
redovisas på kartan.

Passage av ån

Observera att ån är tillåten (och möjlig) att
passera utmed hela dess sträckning.

Viktig information

Söder om tävlingsområdet förbereder sig ett jaktlag
för älgjakten som de drar igång dagen efter tävlingen.
Innebär bl.a. att det kommer höras skott i skogen från
inskjutning av vapen (skjutriktning bort från
tävlingsområdet). De är välinformerade om vår tävling.

Tävlingsklasser

H/D10, H/D12, H/D14, H/D16, H/D18, H/D20, H/D21,
H/D35, H/D45, H/D55, H/D65, H/D70, H/D75, H/D80,
Inga klasser kommer strykas eller slås samman.

Öpnna klasser /
Motionsorientering

Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km,
Medelsvår 3 km, Svår 3 km.
Möjligt att anmäla på plats.

Startlistor

Publiceras Eventor torsdag 2/9

Stämplingssystem

Sportident (ej touch-free). Det är den tävlandes ansvar att
kontrollera ljud och ljussignal i samband med stämplingen.

Start

Första start kl 11.00. Avstånd till start max 300 m. Följ
orange-vit snitsel

Mål

Observera att det inte är någon snitsel från sista
kontrollen till mål och att klasserna är fördelade
på flera olika sista-kontroller.
Målstämpling vid mål.

Karta & Skala

Nyritad karta Nils-Göran Olsson 2020.
Kartskala 1:10 000 för klasserna H/D 16-35. 1:7
500-del för övriga klasser.
Ekvidistans 5 meter

Maxtid

Maxtid är 2 timmar

Tävlingsregler

SOFT tävlingsregler

Resultat

Ingen resultattavla, liveresultat https://live.orientering.se

Marka

Enklare marka finns på arenan

Toalett

Toalettvagn finns i anslutning till TC.

Dusch

Ingen dusch.

Sjukvård

Utrustning för enklare vård finns vid målet.

Priser

Hederspris segrare HD21, priser för ungdomsklasser och
inskolning.

Kontakt

Tävlingsledare Erik Borglund 070-552 57 70
Banläggare Torbjörn Engberg och Per Edström

