OK Vargen och Seskarö IF inbjuder till

Norrlandsmästerskapen i orientering
Sprint
Medel
Lång

fredag 10 augusti
lördag 11 augusti
söndag 12 augusti

Seskarö
Gammelgården Kalix
Gammelgården Kalix

Tävlingarna är öppna för alla orienterare. Du som tävlar för en förening utanför Norrland
blir inlottad i startlistan precis som vanligt, hamnar i resultatlistan, men tävlar inte om NM.

Klasser
Norrlandsmästerskap
D/H21 Elit, D/H20 Elit, D/H18 Elit, D/H16, D/H14, D/H35, D/H40, D/H45, D/H50,
D/H55, D/H60, D/H65, D/H70, D/H75 och D/H80
Övriga klasser
D/H10, D/H12, D/H12 Kort, D/H14 Kort, D/H16 Kort, D/H17-20 Kort, D/H21 Kort,
U1, U2 och Inskolning
Öppna motionsklasser
Fredag sprint
ÖM1 (vit), ÖM5 (orange) och ÖM8 (svart)
Lördag medel ÖM1 (vit), ÖM3 (gul), ÖM5 (orange) och ÖM8 (svart)
Söndag lång
ÖM1 (vit), ÖM3 (gul), ÖM5 (orange), ÖM8 (svart) och ÖM9 (svart)

Banlängder
Enligt SOFTs rekommendationer

Anmälan
Görs till varje deltävling separat senast den 1 augusti kl 24.00 via Eventor, undantagsvis via
e-post jan_lindeloef@hotmail.com
Även anmälan till fältmåltid lördag/söndag och kamratmåltid lördag kväll görs via Eventor.
Avgifter NM-klasser : Elit 140 kr, vuxen 100 kr och ungdom 60 kr per deltävling.
Avgifter övriga klasser : Vuxen 90 kr och ungdom 50 kr per deltävling.
Efteranmälan : via Eventor mot 50% förhöjd avgift senast den 5 augusti kl 24.00. Efteranmälda
lottas in i startlistan med övriga.
Direktanmälan : på plats senast en timme före första start för Inskolning, U- och ÖM-klasser
till ordinarie avgifter.
Svenska föreningar faktureras i efterhand. Utländska betalar på plats före start.

Stämplingssystem
Emit. Ange nummer vid anmälan annars tilldelas hyrbricka, 30 kr/person. Förlorad bricka
debiteras med 350 kr.

Samling fredag
Tromsöviken Seskarö, Seskarö Havsbad. Vägvisning från strax efter sågverket inne i byn.
Parkering i anslutning till TC.

Samling lördag och söndag
Gammelgården Kalix. Vägvisning från E4 trafikplats Åkroken (10 km söder om Kalix)
alternativt E4-rondellen Kalix. Parkering 600 m till TC.

Start
Första ordinarie start:
Fredag 19.00
Lördag 12.00
Söndag 10.00
Inskolning, U- och ÖM-klasser har valfri starttid, fredag mellan 18.30 – 20.00,
lördag mellan 11.30 – 14.00 och söndag mellan 9.30 – 12.00

Kartor
Tromsöviken och Bergträsket, nyritade 2011-2012. Laserskannat grundmaterial.
Fredag skala 1:4000 för alla. Sprintnorm.
Lördag H/D70-80 skala 1:7500, övriga 1:10000
Söndag H/D21E, H/D20E, H/D18E, H/D16 skala 1:15000, H/D70-80 skala 1:7500,
övriga skala 1:10000

Terrängbeskrivning
Fredag: Kustterräng med svag kupering och god framkomlighet. Tävlingsområdet utgörs till
stor del av havsbad med camping.
Lördag och söndag: Ungdomar – omväxlande skog och kulturlandskap med stigrik och
småkuperad terräng. Juniorer och äldre – urskogsliknande terräng inom de centrala delarna av
kartan som ingår i ett naturreservat. Terrängen är småkuperad och detaljrik med stort inslag av
berg och hällmarker. Stenbunden mark med riklig förekomst av större stenar och block. I östra
och västra kanten av kartan finns relativt stora områden med äldre och nyare hyggen

Tävlingsregler
SOFTs tävlingsregler

Omklädning och dusch
Dusch ínomhus med havsbad som alternativ fredag

Priser / prisutdelning
NM-medaljer i NM-klasser, presentkort 1-3 för totalt resultat fre-sön i Elit-klasser och
hederspriser till ungdomar och övriga i mån av tillgång

Servering
Sedvanlig marka. Fältlunch lördag och söndag (70 kr och 40 kr för barn upp t o m 12 år)

Kamratmåltid lördag kväll
Kommer att erbjudas men alla detaljer är inte klara ännu. Preliminärt kommer den att vara
på Vassholmen, en kulturö i Kalixälven. Närmare information kommer på hemsidan.

Logi
Camping med stugor, husvagns-/tältplats i nära anslutning till fredagens tävlingsområde.
Husvagns- och tältplatser kommer att erbjudas i anslutning till lör-/söndagens TC, även hårt
underlag i närliggande skola, kontaktperson Svante Larsson sl.cbl@kalix.mail.telia.com
För övrigt boendealternativ se info om boende på hemsidan.
Enligt uppgift kommer det att pågå en större ungdomsturnering i fotboll i Kalix under aktuellt
veckoslut. Var därför ute i god tid.
Obs, att det är drygt 5 mil mellan tävlingsområdena i Seskarö och Gammelgården.

Miniknat
Lördag och söndag, utan avgift.

Barnpassning
Lördag och söndag, utan avgift, anmäl behov (antal och ålder) kontaktperson Maria
Bergström maria_svalan@hotmail.com

Detta anmälas i förväg, helst via Eventor
Kamratmåltid lördag (meddela ev specialkost)
Fältmåltid
lördag
antal
Fältmåltid
söndag
antal

kontakt
maria_svalan@hotmail.com
maria_svalan@hotmail.com

Organisation
Sprint Tävlingsledare: Kjell Henriksson, tel 070-6683019 bitr. Svante Larsson
Banläggare: Lars Lundkvist och Jan Lindelöf
Tävlingskontrollant: Karl-Erik Lindbäck och Bankontrollant: Simon Waller
Medel Tävlingsledare: Svante Larsson, tel 070-6868988 bitr. Kjell Henriksson
och
Banläggare: Simon Waller och Birgit Lundkvist
Lång Tävlingskontrollant: Karl-Erik Lindbäck och Bankontrollant: Lars Lundkvist

Mer info
PM, banlängder, start- och resultatlistor mm kommer att finnas på Eventor och på hemsidan
http://www5.idrottonline.se/SeskaroIF-Orientering/Foreningen/Arbetsrum/NM2012/
Genom din anmälan godtar du sådan publicering.

Varmt välkomna till Norrbotten och NM 2012

