Rehns BK inbjuder till SM i Nattorientering
Fredag 24 Augusti 2012
Upplysningar
Hemsida:
E-post:
Tävlingsledare:

www.smhalsingland.se samt Eventor
par.olofsson@gmail.com
Sören Calleberg 073-8053471

Viktiga datum
Söndag 12/8 23.59

--Anmälan via Eventor arrangörerna tillhanda.
(Önskemål om specialkost måste vara inskickad till sm@rydesater.se )
Ordinarie anmälda publiceras genom Eventor.
Måndag 20/8 kl 23.59

--Efteranmälan via Eventor arrangörerna tillhanda, mot 50 % extra i deltagaravgift.
Efteranmälda publiceras genom Eventor.
Onsdag 22/8

--Startlistor och PM kommer finnas senast från och med denna dag på Eventor samt
länkas från hemsida.
Fredag 24/8

--Tävlingsdag
Det är den tävlandes ansvar att kontrollera att anmälan är registrerad samt att ta del av
startlista och PM.
Uttagningskriterier
Se SOFTs webbplats www.orientering.se om SM-discipliner och uttagningskriterier.
Deltagaravgift
400 kr inkluderar 90 kr anmälningsavgift. Faktureras i efterhand. Efteranmälan mot
50% extra deltagaravgift, totalt 600 kr.
Återbud
Återbud före lottning meddelas arrangören senast Tisdag 21/8 kl 18.00 via e-post:
sm@rydesater.se Därefter per telefon 070-5606816, Peter Rydesäter, fram till en timme
före första start. Inga deltagare tillsätts efter att lottningen genomförts.
Klasser och segrartider
Individuell start. Fritt deltagarantal, dvs alla anmälda får starta (förutsatt att de
är rankade i det svenska rankingsystemet och deltar för en svensk
klubb)
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H/D 21, H/D 20 och H/D 18. Segrartider enligt SOFTs rekommendationer.
Stämplingssystem
Sporttiden. Löpare som ej angivit bricknummer via anmälan i Eventor tilldelas bricka
genom arrangörens försorg. Kostnad 40 kr, förlorad bricka debiteras med 400 kr.
Det är löparens ansvar att kontrollera att rätt bricknummer är angivet i samband med
anmälan.
Arena
Rengsjö hembygdsgård. 13 km öster om Bollnäs, 28 km väster om Söderhamn.
Vägvisning från riksväg 50.
Avlyst område
För karta över avlyst område samt tider för avlysning se hemsidan samt kommande PM.
Parkering
SM-deltagare samt ledare i anslutning till samlingsplats, se kommande PM.
Press ,VIP och övriga max 500 m från Arenan.
Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 5m. Ritad 2012. Kartritare, Karl-Erik Engblom, Valbo.
Terrängbeskrivning
Tävlingsområdet präglas av en stor bergssluttning med måttlig till stark kupering
(Torrberget). Vissa inslag av skogsbilvägar finns men området har få stigar. I huvudsak
talldominerad blandskog med normal till god framkomlighet. Områden med
stenbunden terräng förekommer. Vissa inslag av hällmark samt partier med mycket
detaljrik terräng förekommer.
Start
Första start ca kl 21.30. Alla klasser har individuell start, spridningsmetoder kan
förekomma.
Startlistor
Startlistor anslås på Eventor senast Onsdag 22/8 dock tidigast 21/8.
Tävlings-PM
PM presenteras på Eventor senast 19/8. Kompletteringar presenteras senast 22/8.
Service och dusch
Välsorterat marketenteri på arenan. Enklare sportförsäljning vid samlingsplatsen.
Varmdusch utomhus / inomhus, ca 500 m gångväg från mål.
Träningspaket och gamla kartor
Kontakta par.olofsson@gmail.com
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Resa och logi
Se vår hemsida www.smhalsingland.se
Fältmåltid
Kvällsmål serveras samtliga tävlande i anslutning till arenan efter genomförd tävling.
Matbiljett i deltagarkuvert. Icke tävlande och ledare kan förbeställa extra
fältmåltidsbiljetter anslutning till anmälan i Eventor, 70 SEK. Faktureras efter tävlingen.
Ledar- och observatörspaket
Programhäfte, biljetter för kvällsmål och kartor beställs klubbvis enligt anvisning på
hemsidan.
Tävlingsregler
SOFT:s regler kompletterat med denna inbjudan och PM gäller.
Organisation
Tävlingsledare:

Sören Calleberg

073-8053471
soren.calleberg@gmail.com

Tävlingskontrollant: Lars Dahlqvist, Storviks IF 070-3413448
lars.dahlqvist@smurfitkappa.se
Banläggare:

Stefan Larsson
Bengt A Persson

070-2418557
0278665066@telia.com
072-728 11 49

Ban & kartkontrollant: Leif Bylars, Forsa OK

070-2111727
bylars@spray.se

Presskontakt:

par.olofsson@gmail.com

Pär Olofsson

SOFT:s arr. Coach: Niklas Wrane SOFT
SM ansvarig SOFT: Tommy Eriksson

070-5760267,
tommy.eriksson@orientering.se

Speaker:

073-3206880
info@perforsberg.se

Per Forsberg

Hjärtligt välkomna till Hälsingland!
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