Välkommen till Klockhammar och utmanande orientering i klassisk
Kilsbergsterräng. Tävlingarna genomförs i samma kartområden och
terräng som användes under långdistansfinalen på SM 2017.
Tävlingsform

Långdistans:
lördag 24 september
Medeldistans: söndag 25 september

Tävlingsarena

Klockhammar är beläget 5 km väster om Närkes Kil och ca 20 km nordväst om Örebro.
Vägvisning kommer att finnas från Närkes Kil. Kartlänk till tävlingsarenan:
https://www.hitta.se/kartan?&search=klockhammar&sst=cmp&st=weblist&s=f1de0087

Klasser

Tävlingsklasser: D/H 10-85.
Öppna klasser lördag: Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km,
Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km, Svår 3 km, Svår 5 km och
Svår 7 km.
Öppna klasser söndag: Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Mycket lätt 4 km,
Lätt 2,5 km, Lätt 5 km, Medelsvår 3 km, Medelsvår 5 km, Svår 3 km och Svår 5 km.

Banlängder

Enligt separat dokument på Eventor.

Kartskalor

Långdistans; skala 1:15 000 i klasserna D/H18-21.
1:10 000 i D/H16, D/H35-40 och Svår 7 km.
1:7 500 i D/H14 och yngre, D/H45 och äldre, samt i inskolning och öppna klasser (exkl.
Svår 7 km).
Medeldistans; skala 1:10 000 i klasserna D/H16-40.
1:7 500 i D/H14 och yngre, D/H45 och äldre, samt i inskolning och öppna klasser.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark med ett glest sammanhängande stignät och ett fåtal
skogsbilvägar (långdistansen). Områden med mycket hög detaljrikedom förekommer.
Kupering: Måttlig till stark kupering. På medel enbart stark kupering.
Framkomlighet: Huvudsakligen Barrskog av varierande ålder med god framkomlighet.
Områden med tätare skog förekommer i normal omfattning. Terrängen är delvis
stenbunden och områden med löphindrande blåbärsris, ljung och ormbunkar
förekommer.

Ordinarie anmälan

Anmälan till båda tävlingarna via Eventor senast söndag den 18 sept klockan 23:59.

Efteranmälan klass

Senast onsdag den 21 sept klockan 23:59.

Inskolning &
Öppna klasser

I Öppen- och Inskolningsklass kan man anmäla sig direkt vid arenan på tävlingsdagen.
Sportident bricka finns att hyra för 30 kr.

Anmälningsavgift

Ungdom t.o.m. 16 år 80 kr. Övriga 150 kr. Alla tävlingsklasser har vid efteranmälan
50% tillägg på startavgiften. Öppna klasser har inget tillägg på avgiften vid
efteranmälan varken via Eventor eller på tävlingsdagen.
Anmälningsavgifter faktureras svenska klubbar. Utländska och klubblösa deltagare
betalar anmälningsavgiften på arenan före start.

Parkering

Parkering sker på anvisad plats, ca 200 – 1000 m i från arenan. 20 kr/bil, 50kr/buss.
Bussar måste anmälas i förväg.

Start

Lördag 24/9 Första ordinarie starttid 10:00.
Söndag 25/9 Första ordinarie starttid 10:00.
För klasser från D/H35 och äldre tillämpas ”fri minutstart”.
Avstånd till start ca 1500 m båda dagarna.

Startlista &
Tävlings PM

Publiceras senast torsdagen den 22 sept. Preliminärt PM publiceras på Eventor
måndagen den 19 sept. Slutligt PM anslås vid arenan på tävlingsdagen

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler, Tävlingsanvisningar för OL samt
innehållet i tävlings PM.

Stämplingssystem

Sportident används. SI-Card 5, 6, 8, 9, 10, 11. Saknas bricknummer vid anmälan
tilldelas deltagaren en hyrbricka för 30 kr. Ej Återlämnad hyrbricka avgift 500 kr.

Miniknat

Anmälan och start vid TC, öppet under hela tävlingsdagen, kostnad 20 kr.

Dusch & Toaletter

Dusch finns ca 800 m bort i OK Alfernas klubbstuga. Omklädningstält finns vid arenan
för de som nöjer sig med att byta om och sedan duscha hemma. Toaletter finns vid
arenan.

Sjukvård

Första hjälpen för självservice samt hjärtstartare finns vid arenan båda dagarna.

Servering/mat

Enklare marketenteri med kaffe, kaffebröd, smörgåsar, godis, dricka och varm korv.

Ungdomsserie

Tävlingarna båda dagarna ingår i Ullmax Ungdomsserie 2022

Massage

Massagebehandling Nils-Olov Åsman har öppen mottagning båda dagarna.
Se mer info i separat dokument.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledning

Albin Arlebo 070-1046305
Peter Eriksson 070-7470121

Banläggare

Albin Arlebo (långdistans)
Marcus Halvarsson (medeldistans)

Bankontrollanter

Magnus Bern, Garphyttans IF (långdistans)
Pontus Halldin, KFUM Örebro (medeldistans)

Välkomna – KFUM Örebro orientering

