MOROKULIEN 2-DAGARS 2022
lørdag 2. og søndag 3. juli

Samling

Etapp 1 - lørdag 2. juli
Mellomdistanse

Etapp 2 - söndag 3. juli
Långdistans med jaktstart

Eidskog Montesorriskole, Vestmarka Merket fra
Rv21 ved Vestmarka. Retning Skillingmark,
Sverige. Maksimalt 1500 m fra parkering.

Kiölåsens Skidstadion, Köla. Vägvisning från
RV61 söder om Charlottenberg.
Maximalt 300 m från parkering
Tävlingsklasser start från kl. 11.00. Jaktstart i
HD14-HD80. HD10-12 har traditionell start.
Fri start i Öppna klasser och utvecklingsklasser
10:30-12:30. Inskolningsklass start från 10:00.
Avstånd till start maximalt 2000 meter.
Adolfsfors (2019-2021).
Skala 1:10 000 i klassene D/H16-40 samt Svår 7,0.
1:7 500 i D/H10-14, D/H45 och äldre, samt i
Öppna klasser, inskolningsklass och
utvecklingsklass.
Skogsmark med mestadels fullvuxen barrskog,
bara ett fåtal hyggen. Området genomkorsas av
ett par skogsbilvägar och i området närmast
arenan finns ett elljusspår. Kuperingen är måttlig
med ett fåtal brantare raviner. Framkomligheten
är god och sikten är mycket god.

Start

Første start i konkurranseklasser 12.00. Fri start i
Öppna klasser och utvecklingsklasser 11:30-13:30.
Inskolningsklass start fra 11:00. Avstand till start
ca. 1000 meter.

Karta

Vestmarka skole, Utgitt 2022. Skala 1:7 500 i alle
klasser.

Terräng

Kupert skogsterreng med stort sett god løpbarhet
En god del stier. Området nærmest mål er mindre
kupert.

Se www.svenskorientering.se/tranatavla/Klasserbanlangderochnivaer/ alt.
www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/Nyklassindelning2020/ for nærmere beskrivelse av klassene

Premier/priser: Bland annat fina glaspriser från Magnor Glassverk.
Tävlingsklasser; till placering 1-3 samt minst 1/8 av övriga deltagande i klassen.
D/H16; placering 1-3 samt 1/3 av övriga deltagande i klassen.
Priser till samtliga ungdomar upp till 14 år i klasserna Inskolning, Mycket Lätt samt Lätt.
Öppna klasser – Lottning av två priser varje dag.
Stämplingssystem: Sportident (SI) båda dagarna. Användning av Emit-bricka ej möjlig.
Anmälan: Anmälan via Internet, http://eventor.orientering.se för både svenska och norska deltagare.
Reservalternativ e-post: morokulien@eidskog-o-lag.no oss tillhanda senast 26/6 Ange SI-bricknummer och
faktureringsadress i anmälan. Om SI-bricknummer ej anges tilldelas automatiskt SI-hyrbricka (leiebrikke).
Hyrbricka 50 kr för två dagar, brickhyra debiteras ej för ungdomar upp till och med 12 år. Borttappad bricka
debiteras med 400 kr. Anmälan gäller alltid för båda dagarna, utom i öppna klasser och Inskolning.
Efteranmälan: Till och med torsdag 30 juni kl. 19:00, mot 50 % högre avgift, via Eventor eller tfn +47 414 61
456. Förhöjd efteranmälningsavgift omfattar ej klasserna H/D10, H/D11-12, U-klasser och Inskolning.
Efteranmälda lottas tillsammans med ordinarie anmälda.
Startavgift: Ungdom upp till 16 år 150 kr, övriga klasser 300 kr. Faktureras i efterhand till svenska och norska
klubbar, övriga betalning innan start till tävlingskassör (vid direktanmälan).
Direktanmälan: Direktanmälan kan göras på tävlingsdagen i Öppna klasser och Inskolning. Ungdom upp till 16
år 75 kr, övriga 150 kr. Ingen direktanmälan i H/D10.
Service: Barnpassning, kiosk, miniknat/småtroll samt dusch etapp 2. Fina badmöjligheter finns i direkt anslutning
till tävlingsområdet vid båda etapper.
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare:
Banläggare:
Administration:

Jon Ivar Bergersen +47 990 96 571 (Norge)
Erik Sundbäck +46 73 831 92 15 (Sverige)
Eivind Lande (Norge)
Kurt Nilsson (Sverige)
Arne Sørli +47 414 61 465
Andreas Blomgren +46 70 3400 782
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