
Inbjudan	  och	  PM	  
KM	  natt,	  onsdagen	  den	  2	  april	  2014	  

	  
	  
	  
Anmälan:	  Via	  Eventor	  senast	  söndagen	  den	  30	  mars	  kl.	  23.59.	  
Samling:	  Olstorp	  Ljungsbro.	  

Parkering:	  Olstorp	  motionscentrum	  parkering.	  

Start:	  Fri	  starttid	  i	  alla	  klasser	  mellan	  20:30	  –	  21:30.	  Visa	  hänsyn,	  och	  starta	  med	  minst	  1	  minuts	  
mellan	  rum	  i	  samma	  klass.	  Startstämpling	  sker	  vid	  kartbackarna.	  Klasserna	  HD12-‐HD14	  (bana	  1-‐2)	  får	  
titta	  på	  banan	  innan	  start.	  Övriga	  startstämplar	  först,	  och	  tar	  därefter	  sin	  karta.	  Det	  är	  löparnas	  
ansvar	  att	  ta	  rätt	  bana.	  Avstånd	  till	  start	  300	  m,	  längs	  vägen	  mot	  Ljungsbro	  centrum.	  Ingen	  snitsel	  till	  
start.	  	  

Karta:	  Träningskarta	  Tellbyvallen	  2014.	  Skala	  1:7	  500	  ekvidistans	  5	  m.	  

Stämplingssystem:	  SportIdent.	  

Kontroller:	  Inga	  reflexer,	  kontrollerna	  är	  märkta	  med	  gula	  spjut	  och	  skärm.	  

Banor	  och	  Klasser:	  	  

Bana	  1	   2,2	  km	   D12,	  H12	   	   	   	   Vit	  bana	  

Bana	  2:	   3,1	  km	   D14,	  H14,	   	   	   	   Gul	  bana	  

Bana	  3:	   3,7	  km	   D16,	  D45,	  D50,	  D55,	  D60,	  D65,	  H65,	  H70	   	   Röd	  bana	  

Bana	  4:	   4,6	  km	   D17-‐20,	  D35,	  D40,	  H16,	  	   H50,	  H55,	  H60	  	   Violett	  bana	  

Bana	  5:	   5,7	  km	   D21,	  H40,	  H45	  	   	   	   Violett	  bana	  

Bana	  6:	   7,5	  km	   H17-‐20,	  H21,	  H35	   	   	   Violett	  bana	  

Kartbackarna	  vid	  start	  kommer	  att	  delas	  upp	  efter	  bannummer	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  som	  löpare	  
håller	  reda	  på	  vilken	  bana	  som	  hör	  till	  din	  klass.	  Definitionerna	  är	  tryckta	  på	  kartan,	  inga	  lösa	  
definitioner	  vid	  start.	  

Terräng:	  Tävlingen	  går	  i	  ett	  närområde	  med	  inslag	  av	  bebyggelse	  och	  kulturmark	  med	  insprängda	  
skogspartier	  däremellan.	  Terrängen	  har	  god	  framkomlighet	  med	  måttlig	  kupering	  

Kartbyte:	  Bana	  6	  (H17-‐20,H21,H35)	  har	  kartbyte.	  Del	  2	  ligger	  på	  baksidan	  i	  kartfodralet.	  Del	  två	  har	  
kartskalan	  1:10	  000	  ekvidistans	  2	  m	  

Resultatlista:	  Kommer	  efter	  tävlingen	  i	  Eventor.	  

Övrigt:	  Vid	  lågt	  deltagare	  antal	  kan	  det	  bli	  aktuellt	  med	  sammanslagning	  av	  vissa	  klasser.	  Minst	  två	  
startande	  per	  klass	  för	  att	  uppnå	  KM	  status.	  Eventuell	  sammanslagning	  meddelas	  berörda	  löpare	  
innan	  start.	  

Tävlingsledare:	  Anders	  Berg	  tel:	  013-‐154596,	  0734-‐186142	  

Banläggare:	  Anders	  Berg	  

	  

VÄLKOMNA!	  


