Inbjudan till Närmixen 2022

Lesjöfors SK
Orientering

Närtävling, medeldistans lördag den 11 juni

Mix-tävling: Vid minst 3 par, bana Mix D och bana Mix H. Parets sammanlagda tid med första pris
1000 kr till vinnande par. Par från olika klubbar går naturligvis bra.
Banor:
DH10, DH12, DH14, DH16, Mix D, och Mix H. Öppna banor: Insk, mycket lätt 2, lätt 2,5,
medelsvår 3,5, svår 2,5 svår 3 och svår 4. Detaljerad ban-info finns på
https://idrottonline.se/LesjoforsSK-Orientering/
Karta:

Terräng:

TC:
Parkering:
Starttid:
Start 1:
Start 2:
Stämpling:
Livelox:
Avgift:
Anmälan:

Dusch, toa:
Fika:
Priser:

Utsnitt av Lesjöforsbladet, reviderad 2020-2021 av Lars Bergqvist enligt ISOM2017-2
ver.1.2 för klubbaktiviteter (ej SOFT godkänd). Skala 1:7 500. Certifierad laserutskrift.
Kartprov finns på https://idrottonline.se/LesjoforsSK-Orientering
Detaljrik skogsmark med en väg och en större bäck som går genom området. Flera
stigar i väst och drivningsvägar i östra delen. I norra delen en större tjärn och
sankmark. Svag kupering i sydvästra delen. Övriga delar måttlig till stark kupering vid
två höjder. God framkomlighet. Undervegetation med blåbärsris, mossa och lite ljung.
Sydvästsluttningar har delvis stenig och blockrik terräng.
Franstorp, avfart från väg 26 cirka 4 km söder om Lesjöfors.
Efter väg och vid mötesplatser kring TC.
Fri start med startstämpling, första start kl.1100, mellanrum 2 min vid samma klass.
Insk, DH10, DH12, mycket lätt 2, lätt 2,5, avstånd 80 m. Obs startstämpling, alla
klasser.
Övriga klasser avstånd 500 m, Obs startstämpling, alla klasser.
SportIdent, ingen AIR+ funktion, SIAC brickor fungerar, vanlig bricka kan lånas av LSK
(24 st finns), borttappad bricka faktureras med aktuellt SportIdentpris.
Alla banor.
75 kronor som faktureras klubben, efteranmälan 150 kronor.. Ungdomar Insk-DH16
och ungdomar på öppna banor gratis.
Max 100 deltagare, anmälan senast 5 juni, efteranmälan senast 9 juni. Anmälan via
Eventor, SMS, e-post eller telefon, kontakt se nedan. Meddela Mix-par vid TC före
start. Anmälan innebär godkännande att deltagarens namn och ev. bilder publiceras
på vår hemsida.
Erbjuds inte.
Enklare fika, dryck och tilltugg ingår i avgiften.
Mix-pris 1000 kr till vinnarparet vid minst 3 startande par. Pris till alla Insk och DH10DH16.

Info, kontakt: Lars på telefon 073 0334212 eller e-post bergqvistlars@telia.com

Välkomna!

