PM
Veteran-RM i orientering i Karlshamns kommun
Lördag 4 september 2010 - Medeldistans
Samling och vägvisning
Mörrum Jössaslätt. Tag av från E22 vid Mörrum öst, avfart 50. Avtag till arenan ca. 700 meter från
E22, vägvisning finns.
GPS-koordinater WGS 84: N 56˚ 11.382’, E 14˚ 45.857’.
Parkering
Parkering i anslutning till arenan. Max avstånd 300 meter. Ingen avgift.
Vägbeskrivning till förläggning under RM 2010.
Tag avfart 50, Mörrum Öst på E22:an. Följ därefter skyltningen till förläggningen vid
Norrevångskolan, ca 2 km från E22. Har ni svårigheter att hitta ring 0705 785227, Paul Lindqvist.
GPS-koordinater WGS 84: N 56˚ 12.008’, E 14˚ 45.332’.
Startlistor och PM
Publiceras på OK Skogsfalken hemsida www.skogsfalken.nu och Eventor.
Klädsel
Heltäckande klädsel krävs, enligt SOFT:s regler.
Start
Start 1 är belägen inom arenaområdet, orange-vit snitsel, 200 m väg. Samtliga klasser.
Första ordinarie start kl 11:00. Efteranmälda startar före första ordinarie starttid i respektive klass.
Startstämpling för öppna klasser.
Nummerlappar
Avhämtas vid anvisad plats på arenan. Säkerhetsnålar tillhandahålles ej. Samma nummerlapp
används båda dagarna.
Stämplingssystem
SportIdent. SI-Card 9 kan inte användas.
Töm och check av SI-pinne görs på väg till start. Ljud- och ljussignal skall registreras. Stiftklämma skall
användas som reservstämpel om den elektroniska enheten inte fungerar. Stämpeln skall placeras i
reservruta tryckt på kartan. Deltagaren uppmanas att kontrollera att angivet SI-nummer enligt
startlista stämmer.

Kontroller
Kontrollerna är märkta med skärm, elektronisk enhet samt reservstämpel, placerade på stativ eller
träbock. I vissa partier sitter kontrollerna tätt. Kontrollera kodsiffrorna noga!
Målgång/Tidtagning
Tidtagning genom sedvanlig målstämpling.
Prisutdelning
Prisutdelning sker på arenan. Medaljer till de tre bästa i varje RM-klass. Lottade priser i öppna klasser
Toaletter
Inomhus i anslutning till arenan.
Service på arenan
Omklädning och varmdusch utomhus i anslutning till arenan. Sedvanligt välförsett marketenteri.
Sjukvård. Sportförsäljning Tollarps Sport & Fritid. Barnpassning om den har bokats i förhand.
Klagomur
Eventuella protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligt och undertecknat med namn till
tävlingsledningen vid sekretariatsvagnen. Tävlingsledningen överlämnar sedan protesten till
tävlingsjuryn för behandling.
Banlängder
Läggs ut på OK Skogsfalkens hemsida www.skogsfalken.nu samt Eventor.
Karta
Jössaslätt, reviderad 2010, ritad av Kenneth Kajsajuntti. Skala 1:10 000 för alla klasser utom D/H75
och äldre klasser som har skala 1:5 000, ekvidistans 5 m. Färgutskrift av Pernillas Grafiska, Mörrum.
Kontrollbeskrivningen är tryckt på kartan. Lösa kontrollbeskrivningar tillhandahålles vid start.
Förbjudna områden
På kartan är en åker och en betesmark markerade som förbjudna områden, ingen snitsel finns i
terrängen. Respektera förbudet.
Terräng
Måttligt kuperad skogsmark med inslag av kulturmark och med många stigar och stenmurar. Partier
med stenbunden terräng förekommer liksom flera små och stora stenbrott. Områden med tät skog
och annan löpnedsättande vegetation förekommer, dock i begränsad omfattning.
Banor, övrigt
För att underlätta passage över ett bitvis djupt dike med branta kanter finns 2 st enkla övergångar
lagda. Dessa är markerade på kartan med )( i violett färg och i terrängen med vit snitsel. Observera
att flera små kärr och vattenhål är uttorkade efter sommaren.
Se upp för taggtråd i anslutning till stenmurar runt åker och äng. Förväxla inte de många
stenmurarna i nord-sydlig riktning med meridianerna!
Löpare i H35 kan eventuellt träffa på ett antal snälla kvigor som betar i ett stort ängs- och
skogsområde beläget både inom och utanför tävlingsområdet.
Under sommaren har gallring skett i tävlingsområdet, vilket medfört kvarliggande ris och därmed viss
nedsatt löpbarhet i de gallrade områdena. Släpstigar utöver de på kartan redovisade kan förekomma.
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Vätska
Vätska (vatten) finns vid målgång.
Öppna klasser
Anmälan direkt på TC under tävlingsdagen mellan 10:30 och 11:45. Öppna klasser tillämpar
startstämpling och kan starta mellan 11:00 och 12:00.
Öppen 1
2,3 km
lätt (vit)
Öppen 2
3,5 km
lätt (gul)
Öppen 5
3,5 km
medel (röd)
Öppen 7
3,3 km
svår (blå)
Öppen 8
4,8 km
svår (svart)
Maxtid
Maxtid är 2,5 tim.
Viltrapport
Klövvilt rapporteras efter målgång.
Jury
Ordförande

Lena Sandgren-Swartz, OK Orion
Birgitta Olsson, Ronneby OK
NN, Utses av OK Dacke

Funktionärer
Tävlingsledare
Banläggare
Bankontroll
Tävlingskontroll
Arenachef, bitr tävl.led
Logi
Bankett
Speaker
Representant SOFT

Per Erlandsson, per.erlandsson@spray.se, tel 0708-18 29 01
Margret Carlsson, tel 0454-323421
Ola Jönsson OK Vilse samt Anders Henriksson, OK Skogsfalken
Lars-Gunnar Bengtsson, Stigmännen
Magnus Kärvhag, tel 0454-393 20, 0709-89 62 10
Paul Lindqvist, paul.li@telia.com, tel 0454-320631, mobil 0705-785227
Maria Wennermark
Peter Andersson
Eje Andersson

Akutnummer
Tävlingsledare
Sjukvård

0708-18 29 01
Alice Pilblad, 070-345 04 57

Presservice
Per Erlandsson, per.erlandsson@spray.se , 0708-18 29 01
Mer info
OK Skogsfalkens hemsida www.skogsfalken.nu

Välkomna!
OK Skogsfalken
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