PM-2
VÖOL-dubbeln
13-14 augusti 2022

SAMLINGSPLATS OCH TÄVLINGSARENA
Snåret, Rumsättra by 15 km öster om Brottby. 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 12 km
respektive 5 km till parkeringen.
PARKERING
Parkering endast på anvisad plats intill arenan.
Avgift 30 kr via Swish 070-461 23 97 (Christer Arksand), QR-kod eller kontant.
ANMÄLAN
Anmälan till Inskolning/Öppna klasser kan ske på tävlingsdagen till ordinarie
anmälningsavgift. Det finns 5 vakansplatser i ungdomsklasserna (HD10-16) som
tillsätts på tävlingsdagen. Anmälan mellan kl. 10.00-11.30 och start mellan kl.
11.00-12.00.
TÄVLINGSINFORMATION
Startlistor, tävlings-PM och resultatlistor publiceras i Eventor samt på arenan.
IHOPSLAGNA KLASSER
D85 går upp i D80 (lördag)
H20 går upp i H21 (lördag och söndag)
D20 går upp i D21 (söndag)
START
Första start kl 11.00 bägge dagarna.
Inga toaletter finns vid starterna. Inget överdrag transporteras från starterna
eftersom vädret är varmt.
Lördag:
Start 1 har klasserna H18-85, D18-85, Svår 3 km och Svår 5 km.
1000 meter orange/vit snitsel längs grusväg och åker.
Start 2 har klasserna H10-16, D10-16, Inskolning, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5
km, och Medelsvår 3 km.
900 meter orange/blå snitsel längs grusväg.
Söndag:
Start 1 har klasserna H16-70, D16-50, Svår 3 km och Svår 5 km.
1200 meter orange/vit snitsel längs grusväg.
Start 2 har klasserna H10-14, H75-H85,D10-14, D55-D80, Inskolning, Mycket
lätt 2 km, Lätt 2,5 km, och Medelsvår 3 km.
700 meter orange/blå snitsel längs grusväg.

STÄMPLINGSSYSTEM
SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan. Om eget bricknummer inte
anges, tilldelas hyrbricka för 30 kr/bricka. Ej återlämnad hyrbricka debiteras med
600 kr.
KONTROLLDEFINITIONER
Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan och lösa vid starten.
KARTA
Helt nyritad karta 2022 framställd av Norrkartor.
Skala 1:10 000 för klasserna HD16-HD40. Skala 1:7 500 för övriga inklusive
öppna klasser. Ekvidistans 5 meter.
TERRÄNGBESKRIVNING
Svagt till måttligt kuperad terräng. Mestadels god sikt och löpbarhet men några
tätare partier förekommer. Sly och ormbunkar har växt upp under sommaren.
Området består av flacka men tvärskurna höjdpartier med varierande
detaljrikedom och en hel del hällar. Ett antal större och mindre stigar
genomkorsar området. Några gamla hyggen förekommer.
UNGDOMSHJÄLP
Skyltar med glada och ledsna gubbar finns som hjälp på inskolningsbanan.
I inskolningsklass och öppna banor är skuggning och löpning i patrull tillåten.
Svartvita skuggningskartor för Inskolning och Mycket lätt 2 km finns vid starten.
OTYDLIGA STIGAR
På lördagen finns en nygjord stig på 150 meter som är inlagd på tävlingskartan
och markerad med vit snitsel. Det berör banorna från start 2.
På söndagen finns ett antal otydliga stigar som är markerade med vit snitsel.
MINIKNAT
I direkt anslutning till tävlingsarenan. Start kl 10.00-13.00.
Avgift 20 kr. Swish eller kontant (jämna pengar).
SERVERING
Hamburgare och korv av svenskt kött, vegetariska burgare samt ett välsorterat
kioskutbud med mackor, hembakat och drycker. Betala via Swish eller kontant.
TOALETT OCH OMBYTE
Toalett typ Bajamaja finns i anslutning till arenan.
Av resurs- och miljöskäl kommer vi inte att erbjuda dusch på arenan, däremot
kommer ett ombytesområde finnas tillgängligt. Dusch erbjuds vid Össeby IP i
Brottby och ett antal fina badsjöar finns på nära håll, se anslag på arenan.
FÖRSTA HJÄLPEN
I Första hjälpen-tältet finns produkter för möjlighet till enklare omplåstring och
vidare kontakt med sjukvård.
PRISUTDELNING
Prisutdelning för klasserna HD12-HD21 sker på arenan vartefter klasserna blir
klara. Antal priser per klass anslås vid prisbordet och tider meddelas av speakern.
Deltagare i Inskolning och HD10 hämtar sitt pris vid prisbordet direkt efter
målgång. Detsamma gäller för ungdomar upp till och med 12 år på de öppna
banorna Mycket lätt 2 km och Lätt 2,5 km.

MAXTID
2 timmar för samtliga klasser.
TÄVLINGSREGLER
SOFT:s gällande tävlingsregler.
HUVUDFUNKTIONÄRER
Tävlingsledning: Peter Brunnberg och Christer Arksand
Banläggning: Peter Sundgren och Peter Brunnberg
Tävlingskontrollant: Peter Nordström, Täby OK
TÄVLINGSJURY
Lördag och söndag
Sören Eriksson, Länna IF (sammankallande)
Jenny Westerbergh, Rasbo IK
Stellan Fernström, Enebybergs IF
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