OK Södertörn och Snättringe SK inbjuder till

25mannamedeln
Flemingsberg
och Swedish League #9
Söndagen den 9 oktober 2022
på arena Visättra Sportcenter, Huddinge
Tävlingsarena
Visättra Sportcenter i Huddinge kommun, GPS-koordinater 59.216715, 17.966771
Terrängbeskrivning
Flemingsbergsskogens naturreservat har måttligt till starkt kuperad terräng med mestadels god
framkomlighet. De längre banorna går delvis i ett område med mycket branta och detaljrika partier.
Lättlöpta hällmarksområden varvas med mindre områden med nedsatt löpbarhet redovisade på kartan.
Stigrikt närmast arenan med inslag av öppen mark. I vissa löpstråk finns enstaka löphindrande vindfällen.
Karta
Ekvidistans 5 m, digital utskrift, ritad 2019 av Nils-Göran Olsson och Fredrik Ahnlén, reviderad 2022.
Åldersklasserna DH16-DH40, skala 1:10 000.
Övriga klasser inkl. Öppna klasser, skala 1:7 500.
Start
Första start kl. 9.00, senaste start kl. 12.00. Vid anmälan anges startgrupp för tidsintervallen 9-10, 10-11 eller
11-12. U-klasser, inskolningsklass och öppna klasser har fria starttider mellan 9.00 - 12.00. Klasser med fler
än 180 anmälda kommer att delas.
Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlings-PM gäller.
PM
PM publiceras på 25manna.se och på Eventor.
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Kollektivtrafik
I år finns utmärkta möjligheter att ta tåget eller bussen till tävlingen. Pendeltåg eller regionaltåg till
Flemingsbergs station, därifrån 1 km promenad. För tungt material kommer det att finnas transport från
stationen. Buss 704 till Visättra eller 713 till Visättra sportcenter, därifrån 500 m respektive 300 m
promenad. Se sl.se för tidtabell.

Bilparkering och bussavsläpp
Det är ont om parkeringsplatser. Åk därför gärna med tåg eller buss till tävlingen. Om ni behöver ta bilen, fyll
då gärna upp bilen med så många passagerare som möjligt. Gångavstånd från parkering till arenan är ca.
2500 m. För mer information, se Trafik PM Bilar på 25manna.se. Gångavstånd från bussavsläppet till arenan
är ca 1800 m. För mer information, se Trafikinformation Bussar på 25manna.se.

Klasser
Banlängder och svårighetsgrad enligt SOFTs rekommendationer.
Elitklasser, se separat inbjudan för Swedish League (WRE).
Åldersklasser kvinnor

Åldersklasser män

Öppna klasser

D10
D12
D14
D16
D18
D20
D21

H10
H12
H14
H16
H18
H20
H21

Inskolning 2 km
Mycket lätt 2 km
Lätt 2,5 km
Lätt 5 km
Medelsvår 3 km
Svår 3 km
Svår 5km
U1
U2
U3
U4

D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D85

H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

Anmälan
Anmälan sker via Eventor. Välj mellan Tidig, Mellan eller Sen start i alla klasser utom Inskolnings, U-klasser
och öppna klasser.
Ordinarie anmälningstid fram till söndag 2 oktober kl. 23.59.
Efteranmälan fram till onsdag 5 oktober kl. 23.59 mot förhöjd avgift.
Direktanmälan kan göras på tävlingsdagen till öppna klasser och U-klasser på Arenan.
Anmälan 8:30 – 11:30. Fria starttider mellan 9:00 – 12:00.
Stämplingssystem
SportIdent. Samtliga versioner av SI-pinne är tillåten. Observera dock att Air-funktionen inte kommer att vara
påslagen i enheterna. SI-nr anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer.
Borttappad bricka debiteras med 600 kr
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Avgifter
Ordinarie avgift

Efteranmälan

Direktanmälan

t.o.m. sön 2 oktober

3-5 oktober

på arenan 8.30-11.30

Tävlingsklass vuxna

180 kr

270 kr

Ej möjligt

Tävlingsklass ungdom (-16)

80 kr

120 kr

Ej möjligt

Öppen klass vuxna

150 kr

225 kr

225 kr

Öppen klass ungdom (-16)

80 kr

80 kr

80 kr

Hyra SI-pinne (per person)

50 kr

50 kr

50 kr

Betalning
Svenska klubbar faktureras i efterhand. Deltagare i öppna klasser som inte är medlem i SOFT-registrerad
klubb betalar i samband med anmälan på arenan (kontant, kort eller Swish).
Utländska deltagare betalar vid direktanmälan på arenan (kontant eller kort). Vid föranmälan betalas
anmälningsavgift i förskott enligt instruktioner nedan.
Betalning från Sverige
Plusgiro:

62 23 54-9

Kontohavare:

25MANNA

Betalning från andra länder
IBAN:

SE67 9500 0099 6034 0622 3549

BIC:

NDEASESS

Betalningsmottagare:

25MANNA

Bank och adress:

Nordea, 105 71 STOCKHOLM, SVERIGE

Observera att betalning ska ske i svenska kronor (SEK) och att eventuella transaktionsavgifter betalas av
anmälande förening.

Övrig service
Dusch
Varmdusch erbjuds på arenan.
Servering
Välsorterad servering med varm mat, sallad, smörgåsar, godis, kall och varm dryck, mm. Under våren och
sommaren kommer flera matnyttiga nyheter att presenteras - håll koll på hemsidan och sociala medier, där
även meny kommer att anslås närmare tävlingen.

Miniknat och barnpassning
Miniknat och barnpassning erbjuds på arenan. Ingen föranmälan – kontantbetalning eller Swish.
Miniknat 20 kr, barnpassning 30 kr.
Sportförsäljning
Stor och välsorterad sportförsäljning finns på arenan.

Flemingsberg – här möts kunskap och kreativitet!

Huvudfunktionärer
Tävlingsledning
Banläggare
Tävlingskontrollant
Bankontrollant

Mats Bern, Snättringe SK
Per Franzén, OK Södertörn
Göran Reinholdsson, Järfälla OK
Rune Rådeström, Snättringe SK

Upplysningar
Hemsida: 25manna.se
Frågor kring boende: boende@25manna.se
Övriga frågor: info@25manna.se

Med reservation för ändringar. Alla ändringar publiceras på 25manna.se.

Välkomna till 25mannamedeln Flemingsberg hälsar arrangörsklubbarna
OK Södertörn och Snättringe SK
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