VALLENTUNA-ÖSSEBY OL
inbjuder till

VÖOL-dubbeln
Två medeldistanstävlingar
Uppland League för HD 14-16
Lördag 13 - Söndag 14 augusti 2022

SAMLINGSPLATS OCH TÄVLINGSARENA
Arena Snåret i Rumsättra by ca 15 km öster om Brottby. Samma Arena som på SM-natt 1992.
Vägvisning dels från väg 978 (Gamla Norrtäljevägen) mellan Karby/Brottby och Söderhall/
Roslagsstoppet och dels från väg 984 (Rialavägen) mellan Roslags-Kulla och Riala. Därifrån 13
km respektive 5 km.
Parkering i anslutning till tävlingsarenan, max 300 m gångväg. Avgift 30 kr per dag.
Parkering för husbilar och husvagnar kan ordnas. Avgift 100 kr. Önskemål meddelas till
info@vallentunaosseby.nu
KLASSER
Åldersklasser: H10-85 och D10-85. Öppna klasser: Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2.5
km, Medelsvår 3 km, Svår 3 km, Svår 5 km.
ANMÄLAN
Anmälan till respektive tävling sker via Eventor senast söndag 7 augusti kl 23.59.
Anmälan till Öppna klasser kan ske på tävlingsdagen till ordinarie anmälningsavgift.
I varje ungdomsklass (HD10-16) finns 5 vakansplatser som tillsätts på tävlingsdagen, ordinarie
avgift. Vid anmälan godkänns att namn publiceras på internet.
AVGIFTER
Ungdomar t o m 16 år: 75 kr per dag. Övriga 130 kr per dag.
EFTERANMÄLAN
Via Eventor senast onsdag 10 augusti kl 23.59 mot 50 % extra tävlingsavgift.
START
Första start kl 11.00 både lördag och söndag. Max 1200 m till starterna.
STÄMPLINGSSYSTEM
SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan. Om eget bricknummer inte anges, tilldelas
hyrbricka för 30 kr. Icke återlämnad hyrbricka debiteras med 600 kr.

KARTA
Helt nyritad karta av Norrkartor.
Skala 1:10 000 för HD16-HD 40. Skala 1:7 500 för övriga inklusive Öppna klasser.
TERRÄNGBESKRIVNING
Svagt till måttligt kuperad terräng. Mestadels god sikt och löpbarhet. Området är detaljrikt
och består av öppna höjdpartier samt flackare partier med en del sankmarker. Gallringsrester
och tätare partier förekommer. På söndagen finns också en del kulturmark och stigar.
SERVICE
Servering med hamburgare, korv, mackor samt ett välsorterat kioskutbud. Miniknat och
sportförsäljning. Toaletter finns på arenan. Av resurs- och miljöskäl kommer vi inte att erbjuda
dusch på arenan, däremot kommer ett ombytesområde finnas tillgängligt. Dusch finns vid
Össeby IP i Brottby. Bad erbjuds i kringliggande fina sjöar.
TÄVLINGSREGLER
SOFT:s gällande tävlingsregler.
HUVUDFUNKTIONÄRER
Tävlingsledning: Peter Brunnberg och Christer Arksand
Banläggning: Peter Sundgren och Peter Brunnberg
Tävlingskontrollant: Peter Nordström, Täby OK
Bankontrollant: Mats Ekman

VARMT VÄLKOMNA!

