Radiopejlorientering i Linköping 15:e september 2019
Välkommen att prova på radiopejlorientering (RPO) vid LOK-gården söndagen den 15:e september. Erfarna så väl
som nybörjare som vill prova på är välkomna. Vi kommer hålla en liten introduktionskurs för alla intresserade och
det finns möjlighet att låna utrustning.

Radiopejlorientering?
Radiopejlorientering ("Rävjakt") är en sport som kombinerar orientering med strategi och teknik. Kontrollernas
placering är inte utritad på kartan. Deltagarna ska istället hitta kontrollerna, som är radiosändare, med hjälp av en
radiopejlmottagare. Kontrollerna får tas i vilken ordning som helst så det gäller att skaffa sig en uppfattning om
ungefärlig placering av kontrollerna för att kunna göra bra vägval och få en kort bana, och därmed bra tid. Men
viktigast av allt är att hitta och stämpla så många kontroller man kan (och så klart ha roligt!). Det kommer vara fem
kontroller gömda i skogen. Det är en väldigt nischad men rolig sport! Man kan läsa mer om rävjakt på www.pejla.se
(klicka på “om” i vänstra menyn).

Schema och plats
Vi utgår från LOK-gården. Google maps pluskod: 9JFW+FH Linköping.
09:30: Introduktionskurs för nybörjare inomhus i LOK-gården.
10:15: Träna på en testsändare med handledning.
11:00: Tävlingsstart. Individuell tävling med start i små grupper var 5:e minut.
Från 13:00: Sluttid. Man måste stämpla målgång senast 2 timmar efter start.

Detaljer
•
•
•
•
•

Max tävlingstid: 120 minuter.
Kartor: A4 skala 1:10 000.
Bana: ca 5km fågelvägen, kortaste vägval.
Stämpling: SportIdent.
Frekvens: 3,579 MHz.

Utrustning
Använd i första hand egen utrustning om du har, men mycket kan vi låna ut vid behov. Utrustning som behövs:
•
•
•
•
•
•

Kläder och skor lämpliga för att springa i skogen med.
Penna för att rita så kallade bäringar på karta (eller plastficka).
Karta (fås på plats).
Radiopejlmottagare (kan lånas) + hörlurar (kan lånas).
Kompass (kan lånas).
SportIdent-pinne för att stämpla (kan lånas).

Anmälan
Anmäl dig till mattias.eriksson@elmera.se så snart som möjligt. Vid anmälan anger du:
•
•
•
•
•

Namn.
Eventuell klubb.
Födelseår.
SportIdentnummer eller om du vill låna SI-pinne.
Om du vill delta i introduktionskursen och vilken utrustning du behöver låna.

Vi kommer skicka ut ett informationsmejl till alla anmälda några dagar innan evenemanget.
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att skriva till mattias.eriksson@elmera.se
Välkomna önskar
LOK genom Mattias Eriksson

