PM Hågelbydubbeln

Fotograf: Emma Surell

Lördag 30 april - medeldistans
Söndag 1 maj - medeldistans
Stockholms OF ungdomspriserna (UP) - lördag
Stockholms Skogskarlars juniorpriserna (JP) - söndag

Välkomna till Hågelby och det nya området Hamra. Sedan 1960-talet har ingen
tävling arrangerats i området. Skogen är orörd och bjuder på hällmarker,
kluriga sluttningar samt en och annan brant. Vi arrangerar två
medeldistanstävlingar med teknisk orientering hela vägen in till målet vid
Hågelby. Vid arenan har vi både miniknat och Hittaut.
Välkomna önskar Tullinge SK

Tävlingsarena

Hågelbyparken, mellan Tumba och Alby i Botkyrka.

Vägvisning

Se även separat Trafik-PM på Eventor
Vägvisning från väg 258, Hågelbyleden. Avfart Hågelby.
Koordinater
SWEREF 99 TM
N 6568198, E 661773
WGS84
59°13'18.8"N 17°50'4.5"E
Länk till Google Maps

Allmänna färdmedel

För aktuella tidtabeller se SL.se
Pendeltåg till Tumba station, därefter buss 707, 708 eller 738 till
Hågelby.
Tunnelbana till Alby eller Hallunda därefter buss 707, 708 eller 738
beroende på vilken anslutning som passar.
Går också utmärkt att ta cykeln på pendeltåget till Tumba och trampa
till Hågelby. Cykelvägen är 3 km från stationen till arenan (ej
snitslad). Speciell cykelparkering finns vid arenan.

Parkering

Enligt funktionärs anvisning. Avstånd max 250 meter från arenan,
barnvagnsvänlig väg.
Valfritt belopp i parkeringsavgift, som kommer att skänkas till
UNHCR för att hjälpa Ukrainas flyktingar, betalas med
Swish 123 180 78 82.

Klassindelning

Elitklasser
DH 10-85
Inskolning
U1-U4
Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Medelsvår 3 km, Svår 3 km, Svår 5 km

Uppföljarkartor

Kartor för uppföljare finns för Inskolning och U-klasser.

Strukna klasser

Lördag: D20, H20, D35, D85, H85, D90, H90
Söndag: D20, H20, D35, H35, D85, D90, H90
Ensamma löpare i utgående klasser flyttas till närmaste
tävlingsklass:
D35 till D21, H20 till H21 och D85 till D80

Banlängder

Banlängder enligt Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler.
Se separat dokument på Eventor med klasser och banlängder.

Direktanmälan

Öppna banor samt U-klasser och Inskolning. Registrering från 9.30
tävlingsdagen till 12.00. Fri start 10.00 – 12.30.
Anmälningsavgift Öppna klasser anmälan på arenan:
Vuxna (17 år och äldre) 180 SEK. Ungdomar 70 SEK.
Hyra av SI-bricka 40 SEK.
Förlust av SI-bricka debiteras med 500 SEK. Alla avgifter faktureras
klubbarna i efterhand.
“Klubblösa” betalar på plats med swish eller kontant.

Start

Lördag -första delen löpvänlig längs vägkant, därefter längs åkermark
för båda starterna

Start 1 - orange/vit snitsel, avstånd 400 meter, första start 10:00
D18E, H18E, D20E, H20E, D21E, H21E,
D16, D18, D21, D40,
H16, H18, H21, H40, H45, H50, H55, H60,
Svår 5 km

Start 2 - orange/blå snitsel, avstånd 1 500 meter, första start 10:15
D10, D12, D14, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80,
H10, H12, H14, H65, H70, H75, H80,
Inskolning, U1, U2, U3, U4,
Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Medelsvår 3 km, Svår 3 km

Söndag - start 1 (söderut) och start 2 (norrut) har gångväg och
grusväg till start.
Start 1 - orange/vit snitsel, avstånd 2 000 meter, första start 10:00
D18E, H18E, D20E, H20E, D21E, H21E,
D14, D16, D18, D21, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75,
D80,
H14, H16, H18, H21, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75,
H80, H85,
U4, Medelsvår 3 km, Svår 3 km, Svår 5 km
Start 2 - orange/blå snitsel, avstånd 700 meter, första start 10:00
D10, H10, D12, H12,
Inskolning, U1, U2, U3, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km

Starthjälp

Starthjälp för oerfarna löpare finns vid start 2 båda dagarna.

Sen start

Tävlande som är sen till start tillåts starta så snabbt som
möjligt enligt funktionärs anvisningar med minsta möjliga
påverkan på övriga tävlande. Ny starttid noteras genom
startstämpling för eventuellt tidsavdrag om arrangören
orsakat den sena starten. Sen start tillåts med max 30
minuter.

Startlistor

Publiceras på Eventor.

Nummerlappar

Lördag: D12, H12, D14, H14, D16, H16, D21E, H21E
Söndag: D18E, H18E, D20E, H20E, D21E, H21E
Nummerlappar och säkerhetsnålar finns vid starten.

Överdragskläder

Transport av överdragskläder tillbaka till arenan sker från start 2 på
lördag och start 1 på söndag. Övriga starter är så pass nära arenan att
ingen transport sker från dessa.

Maxtid

2 timmar.

Löpare som bryter

Samtliga tävlande måste passera utstämplingen.

Målgång

Lördag: samtliga klasser har målgång vid Hågelby
Söndag:
Löpare från start 1: målgång på Hågelby för längre banor.
För kortare banor utbrutet mål samt utbruten utläsning.
Löpare från start 2: utbrutet mål samt utbruten utläsning.

Kontroller

Kontrollerna är markerade med skärm och SI-enhet. Kontrollera
kodsiffra noggrant då många kontroller sitter tätt.

Förbjudna områden

Åkermark får ej beträdas, både under tävlingen och på vägen till start.
Beskåda gärna åkrarna och fundera över vilken gröda som såtts.
Lördag: Skogen söder om gångväg till start 1 och 2 är förjudet område
innan start.

Stängsel

De stängsel som finns i terrängen får passeras av löpare.

Viltrapport

Vid arenan efter utstämpling.

Stämplingssystem

Sportident. Sportidentbricka kan hyras för 40 SEK vid direktanmälan.
Förlust av sportidentbricka kommer faktureras klubben med 500
SEK.

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningar finns både lösa och tryckta på kartan.

Ungdomsbanor

D10, H10, D12 och H12 har på söndagen banor som
korsar sig själva, vilket kan vara ett ovant moment.
Sura gubbar markerar fel väg för Inskolning.
Inga glada gubbar finns dock uppsatta för att visa
rätt väg. Glad får man vara själv!
Observera att U1 har en egen bana och kommer därför
springa emot vissa sura gubbar.

Kartvändning

Lördag: D21E, H20E, H21, H21E, H35 och Svår 5 km
har dubbelsidig karta. Kartan vänds ute i skogen vid första sidans
sista kontroll och banan fortsätter då på andra sidan.
Vid starten har tävlingsklasserna med kartvändning framskjuten
kartback och får kartan först efter startlinjen (gäller ej Svår 5 km).

Karta

Hamra - Lördag (alla) och söndag (från och med HD14)
Nyritad karta under 2020-2022 av Gert Pettersson och
Fredrik Forsberg (digitalisering) enligt ISOM 2017-2.
Kartkontrollant, Lars Forsberg, StOF.
Hågelby-Eriksberg - söndag (upp till och med HD12)
Ritad 2016-2017 av Henrik Persson, reviderad 2022.
Kartskala
1:10 000, 5 meter ekvidistans, för DH16-40
1:7 500, 5 meter ekvidistans, för övriga klasser.
Utskrift
Digitalutskriven karta från BL-Idrottsservice, SOFT-certifierad
kartutskrivare.

Lokalt tecken

Stora löphindrande trädfällen är markerade på
kartan som gröna linjer av svårframkomlig skog.

Terrängbeskrivning

Lördag (alla) och söndag (alla från och med HD14)
Området består av två bergsryggar med en bred dalgång mellan.
Uppepå ryggarna breder öppen och relativt lättlöpt terräng ut sig.
Kuperingen uppepå ryggarna är måttlig. Sikten är god eller mycket
god. Inga hyggen. Några mindre grönområden och enstaka vindfällen
förekommer.

Söndag - ungdomsbanor upp till och med HD12
Måttlig kupering, inslag av kulturmark och sammanhängande
stignät. God framkomlighet. All odlingsmark är förbjudet område.
Kartklipp lördag

Kartklipp söndag

Kartklipp söndag, upp till och med HD12

Förydliganden kring
karta och terräng

Lördag: Ett naturspår med röda markeringar finns i den östra delen
av tävlingsområdet. Detta är inte markerat på kartan där det inte är
tydligt nog för att ritas som stig.
Söndag: En öppen yta som är blivande industritomt har frilagts och
dess kant är snitslad med blå-gul snitsel i terrängen för att skydda
löparna då de springer längst kanten. Ett förtydligande kartutsnitt
kommer finnas uppsatt vid söndagens startplats 1.
Detta berör främst D14, H14, H18, D35, D45, H55, H60 och H65.

Resultat

Publiceras på Eventor efter tävlingens slut.

Liveresultat

Lördag: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=22180&lang=sv
Söndag: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=22181&lang=sv

Priser

Pris till alla fullföljande i Inskolning och U1-U4. Pris hämtas i pristält
på arenan efter målgång.
Antal priser i övriga ungdomsklasserna enligt anslag på arenan.
Priser till de tre främsta i HD18E, HD20E och HD21E.
Prisutdelning i elitklasser och ungdomsklasser kommer att ske så
snart respektive klass är klar. Tid meddelas av speakern.

Klubbvimplar och
tält

I gräsmattan och planteringar på hela arenaområdet finns
konstbevattning.
Det är förbjudet att sätta upp klubbvimplar, tält och dylikt som trycks
ner i marken, då det finns risk att konstbevattningen kan skadas.

Toaletter

Vid arenan samt i begränsad omfattning vid start 2 på lördagen och
vid start 1 på söndagen.

Dusch

Dusch finns ej. Utrymme för ombyte / ”våteklut”. För dusch hänvisar
vi till TSKs klubbstuga i Brantbrink. Fråga i markan för passerkod.

Service vid arenan

Första hjälpen, Miniknat, Marka, försäljning av orienteringsprylar
med Orienteringsspecialisten.

Marka

Servering med rikligt utbud av hamburgare, varmkorv, kaffe,
hembakat fikabröd m.m.

Miniknat

Välkomna på miniknat mellan 09:30 och 12:30! Start och mål nära
lekplatsen på Hågelby. Kostnad 20:- och självklart pris till alla.

Hittaut

Vi slår ett slag för vårt Hittaut Tullinge/Botkyrka under helgen. Tio
checkpoints finns att registrera i Hågelbyparken.

Fair Play

Varje löpare har eget ansvar att efter målgång INTE dela
med sig information om tävling, karta, banor och liknande
till ledare eller löpare som ej startat i tävlingen

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets regelverk kompletterad med detta
tävlings-PM samt inbjudan gäller.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
Per-Arne Forsberg, 070 698 49 24, per-arne.forsberg@hotmail.com
Henrik Persson, 073 347 87 05, henrik.o.persson@gmail.com
Tävlingskontrollant
Christer Nordström, OK Älvsjö-Örby
Banläggare
Gert Pettersson (lördag)
Fredrik Forsberg (söndag)
Bankontrollant
Rune Rådeström, Snättringe SK
Lennart Bjursäter, Snättringe SK
Speaker
Lina Matthews och Tina Junegard

