Inbjudan
Sprint 16 september

Medel och Lång 17–18 september

Samling: Tjustkulleområdet (Hydro Arena) beläget i
norra delen av Vetlanda. Vägvisning från norra infarten
till Vetlanda (Nydalarondellen).

Samling: Fagerhult-Nye 15 km sydost om Vetlanda,
vägvisning från väg 125 mellan Vetlanda och Nye.
Var noga med att följa arrangörens vägvisning till och
ifrån arenan. Ett förtydligande trafik-PM kommer
publiceras på Eventor inför tävlingen.

Parkering: Max 400 meter från arenan.
Karta: ”Mellangården”, ritad 2022.
Kartritare Stefan G Larsson

Parkering: Max 600 meter från arena. Avgift 20 kr.

Skala 1:4 000 för D/H 35–40, övriga klasser har skala
1:3 000. Ekvidistans 2 meter.

Karta: ”Bladekulla”, ritad 2021–2022.
Kartritare Stefan G Larsson

Laserutskrift gjord av SOFT certifierad utskrivare Bo
Hultgren

Skala 1:10 000 för D/H 35–40, övriga klasser har skala
1:7 500. Ekvidistans 5 meter.

Terrängbeskrivning:
Terrängtyp: Bostadsområde med villor, radhus och
parkeringsytor. Parkmiljö med en del öppna gräsytor
lekparker och vattendrag. Ett mindre skogsparti med
lövträd finns också på tävlingsområdet.

Laserutskrift gjord av SOFT certifierad utskrivare Bo
Hultgren

Kupering: Svag kupering.
Framkomlighet: Mycket god framkomlighet. I
skogspartiet är det något begränsad framkomlighet på
grund av undervegetation.
Start: Första start är klockan 16:00. Efteranmälda
startar först i sin klass. Avstånd till start max 900 meter.
Klädsel: Inga krav på heltäckande klädsel på sprinten.
Dusch/toalett: Finns inomhus cirka 300 meter från
arenan. Toaletter finns även vid starten.

Terrängbeskrivning:
Terrängtyp: Skogsmark som genomkorsas av några
större skogsvägar. Stigar finns i begränsad omfattning
och de består i huvudsak av gamla drivningsvägar. Litet
inslag av kulturmark.
Kupering: Mestadels måttlig kupering med visst inslag av
stark kupering. På medeldistansen har samtliga klasser,
förutom D/H 80-D/H 95, en brant uppförsbacke i slutet
av banan.
Framkomlighet: God framkomlighet. Vegetationen
består mest av barrskog av varierande ålder med mindre
inslag av hyggen. Framkomligheten begränsas delvis av
högt blåbärsris. Några mindre områden har nedsatt
framkomlighet på grund av skogsbruk.
Start: Första start är klockan 11:00 på lördagen och
klockan 10:00 på söndagen.
Efteranmälda startar först i sin klass. Avstånd till start
max 900 meter.
Dusch/toalett: Varmdusch utomhus i anslutning till
arenan. Toaletter finns vid arenan samt vid
start 1.
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Anmälan

Via Eventor senast söndagen den 11 september. Delning av klasser kan ske enligt
svenska orienteringsförbundets rekommendationer vid många anmälda.
Sammanslagning av klasser kan göras vid få anmälda.

Efteranmälan

Via Eventor senast onsdagen den 14 september mot 50 procents förhöjd avgift.

Avgifter

Anmälningsavgift 150 kr. Alla avgifter faktureras klubbarna i efterhand.

Klasser

Åldersklasser D/H 35-D/H 95

Öppna klasser

Finns alla dagar. Alla anmälningar till öppna klasser görs på tävlingarna ”Njudungs
ungdomstrippel” som arrangeras i samband med Veteran-SM. Anmälan kan göras innan
tävlingen via Eventor. Det går även anmäla sig på arenan under tävlingsdagarna.
Klassutbud och avgifter enligt inbjudan för ”Njudungs ungdomstrippel”.

Banlängder

Enligt svenska orienteringsförbundets nu gällande rekommendationer. Exakta
banlängder publiceras på Eventor senast en vecka innan sista ordinarie anmälningstid.

Stämplingssystem

Sportident. På sprintdistansen är enheternas AIR+ funktion aktiverad, det vill säga
”Touch Free” om du springer med SIAC-bricka. Det är naturligtvis fullt möjligt att
stämpla som vanligt med en äldre bricktyp.
Det finns ett begränsat antal SIAC-brickor att hyra (50 kr/bricka). Dessa beställs som en
tilläggstjänst i samband med anmälan. Borttappad bricka debiteras med 800 kr.

Tävlingsregler

Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlings-PM gäller.

PM och startlista

Publiceras på Eventor.

Resultat

Finns under tävlingen på www.liveresultat.orientering.se samt anslås löpande på
arenan. Slutgiltig resultatlista publiceras på Eventor.

Prisutdelningar

Plats och tider kommer att anslås i kommande PM.

Boende

Info om boende kommer på Eventor och på www.oknjudung.se/veteransm2022

Husbilar, husvagnar
och tält

Tillfällig uppställningsplats/”camping” i anslutning till arenan i Nye från fredag klockan
12:00 till söndag klockan 17:00. Det finns tillgång till dricksvatten och toaletter. Kostnad
150 kr per natt. Bokning av plats görs på Eventor i samband med anmälan av lördagens
medeldistans, välj på husbil, husvagn och tält.

Mat

Lördagskvällen finns det möjlighet att äta middag som serveras i den loge som finns på
arenan i Nye. Priset är 150 kr för lasagne, sallad, dricka samt kaffe och kaka. Barn upp till
och med 12 år betalar 100 kr. Det finns även veganskt och vegetariskt alternativ.
Maten bokas via Eventor i samband med anmälan till lördagens medeldistans.
Meddela eventuell intolerans eller allergi på e-post veteransm2022@gmail.com

Övrig service

- Servering med rikligt utbud, något enklare utbud på fredagen.
- Sportförsäljning av Pölder Sport på arenan i Nye lördag och söndag.
- Knatteknat finns lördag och söndag för de yngre.
- Det finns möjlighet till barnpassning lördag och söndag men den måste bokas i förväg i
samband med anmälan på Eventor.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare

Bo Hultgren, 070–626 50 49
Joakim Karmetun, 070–847 01 55
veteransm2022@gmail.com

Banläggare

Dennis Toll (Sprint)
Joakim Karmetun (Medel, Lång)

Tävlingskontrollant
Bankontrollant
Kartkontrollant

Sven-Åke Karlsson, IKHP Huskvarna
Magnus Svensson, Nässjö OK
Jan Wingstedt, Bodafors OK
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