Sävedalens AIK
inbjuder till

Uppdaterad 2022-05-18

Sprint-DM Göteborg
Onsdag 8 juni 2022
Arena

Björndammens skola, Björndammens torg 1 i Partille.

Vägbeskrivning

Vägvisning från Landvettervägen i Partille.
Buss 511/512 avstigning hållplats Björndammen 200 m från arenan.

Parkering

Vid ett antal anvisade publika, huvudsakligen avgiftsbelagda, parkeringar 1-2 km
från arenan. Detaljerad parkeringsinformation publiceras i PM.

Anmälan

Ordinarie anmälan via Eventor senast onsdag 1 juni kl. 23:59. Anmälan till öppna
klasser både som föranmälan via Eventor eller epost till tavling@saik.o.se, och på
arenan på tävlingsdagen.
Efteranmälan via Eventor senast söndag 5 juni kl. 23:59 mot 50 % förhöjd avgift
(höjningen gäller inte öppna klasser).
I och med anmälan godkänner den startande att start- och resultatlista publiceras.

Avgifter

DM-klasser: 160 kr för vuxna och 90 kr för ungdom, inkluderat plakettavgift
Öppna klasser: 150 kr för vuxna och 80 kr för ungdom
Avgifterna faktureras svenska orienteringsklubbar i efterhand. Klubblösa och
utländska löpare betalar avgiften antingen före start på tävlingsdagen kontant eller
med Swish till nr 1231137629, eller i förskott till BIC: HANDSESS, IBAN: SE33 6000
0000 0004 3788 9181.

Klasser

DM-klasser: D/H10-D/H80
Öppna klasser: Mycket lätt 1,5 km, Medelsvår 1,5 km, Svår 2,5 km och Svår 3,0 km.

Banlängder/löptid

Enligt Svenska Orienteringsförbundets anvisningar uppdaterade 2022-03-25.
Banlängderna publiceras i startlistan.

Tidtagning

SportIdent, med möjlighet till SIAC-enheter (touch-free). Eget SI-nummer anges i
anmälan, hyrbricka tilldelas dem som saknar. Obs! Våra hyrbrickor är utan SIACfunktion, men sådana kan hyras personligen från sportident.se.

Karta

Utökad och reviderad Björndammen-Furulund ritad 2021-22 av Hans Carlstedt.
Skala 1:4 000 för D/H16-40 och 1:3 000 för övriga.
2 m ekvidistans.

Första ordinarie start kl. 18:30. Efteranmälda startar först i sin klass.
Öppna banor har fri starttid (startstämpling).
Avstånd arena till start 700 m.

Service

Enklare servering och möjligheter till dusch i SAIK-stugan vid Kåsjön.

Information

Mer detaljerad och senaste information publiceras i PM på Eventor dagarna innan
tävling. För alla ärenden, kontakta oss på tavling@saik.o.se.

Miljö

SAIK har f rs kt att reducera arrangemangets milj p verkan vilket kommer att
m rkas bl.a. genom att det finns goda m jligheter till kollektivtrafikresor och
k llsortering p arenan.
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Inga skor med metalldubbar, i övrigt fri klädsel.
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Terrängbeskrivning Delvis kuperad stadsterräng med inslag av skog. Merparten av bebyggelsen består av
flerfamiljshus.
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Tävlingsledare

Lars Stålheim

Banläggare

Ilya Belianka

Kontrollanter

Tävlingskontrollant: Bengt Kvarnström, OK Landehof
Bankontrollant: Victor Axbom, OK Landehof

Tävlingsjury

GOFs tekniska kommitté: Jan Carlsson, Mikael Jungbjer och Anders Larsson

Välkomna!

100% solel till din elbil och fastighet!
Gruppsol AB finns på arenan och lottar ut en laddbox.

