INLEDNING 2020
Dessa anvisningar är rekomendationer hur
ni som arrangör bör hantera ett
arrangemang. Varje arrangör bestämmer
själv om upplägget för sin tävling. Varje
arrangör bör eftersträva att göra
arrangemanget så miljövänligt som
möjligt. Viktigt: om arrangemanget
avviker från dessa anvisningar, så bör
detta framgå tydligt i inbjudan och PM.
Vi uppmanar alla deltagare att ta med
sig egen kaffemugg till tävlingarna.

FÖRBEREDELSER- P1

de med dålig syn. När det gäller
sprinttävling kan skala 1:3 000 gälla.
Tänk på att nordlinjerna skall vara
parallella med kartkanten. Instruktioner
hur man gör detta finns i ett annat
dokument på hemsidan. Många kartor
behöver även justeras några grader enligt
nya kartnormen. Det skall även öppnas i
kontrollringar och linjer där
emellan som döljer små detaljer i kartan.
Var noga med färginställningarna på
skrivaren. Det brister alltför ofta här. Ange
telefonnummer till Arenan på kartan eller
på kontrollangivelsen för den deltagandes
säkerhet.

Kontrollera att tävlingsområdet inte är
avlyst för annan aktivitet. Arrangören
ansvarar också för att ordna
omklädningsrum med dusch under den
kalla årstiden.

TERRÄNG- P5

TÄVLINGSDAGAR- P2

KLASSBETÄCKNINGAR- P6

torsdagar: Södermanland - Västmanland
tisdagar: Södermanland

INBJUDAN- P3
För 2020 så skall alla våra tävlingar läggas
upp i Eventor. Inbjudan läggs upp på
Eventor samtidigt som tävlingen läggs in
där. Efter avslutad tävling så skall en
tävlingsrapport skapas i Eventor.
Tävlingsskatten skall betalas in till SOFT
inom 10 dagar. Arrangören kan också
skicka en inbjudan till
alf.lindberg@koping.net. Detta är dock ej
nödvändigt eftersom jag kan länka
inbjudan från Eventor till Veteransidan.
Några papperskopior kan med fördel
medtages till tävlingarna.
(se även avsnitt ”tävlingsavgifter”).

KARTA- P4
Karta: Rekommenderad kartskala 1:7 500,
På banorna D och E kan lämpligen skala
1:5000 användas allt för att underlätta för

Anpassad för veteran-OL. Undvik om
möjligt svårframkomlig terräng.

A-B-C-D-E (A för längsta banan o.s.v….)

BANLÄNGDER- P7
Bana A:4,3-4,8 km Bana B: 3,7-4,2 km Bana
C: 2,9-3,3 km
Bana D: 2,0-2,5 km Bana E: 1,3-1,7 km

KONTROLLANGIVELSER-P8
Lösa angivelser-självservering vid starten.
Kan också kompletteras med angivelse
tryckt på kartan.

START- P9
Fri starttid vanligtvis 09.00-10.30. Dock
rekommenderas senare start under den
mörka årstiden.
Eftersom deltagarna uppmanas att använda
medhavda plastfickor, så sker
insamlingen av dessa i samband med
betalningen. Använd företrädesvis 1 min.
mellanrum för de tävlande. Vid eventuell kö
på någon bana, kan arrangören släppa iväg
deltagarna i kortare intervaller. Gäller

speciellt vid dålig väderlek. Helt fri start är
också OK.

alltid sträva efter att ha egen hjärtstartare
på plats.

AVGIFTER- P10

ARRANGEMANGSAVGIFTER- P14

Torsdagar: 60 kr vid omklädning och
dusch inomhus (30 kr för tävling, 20 kr för
fika, 10 kr för omklädning/dusch) Anm.
klubb som har svårt att ordna fika (t.ex.
liten klubb, skogs-TC) kan slippa
torsdagsfika. Skall tydligt framgå av
tävlingsinbjudan.
Tisdagar: 40 kr vid omklädning/dusch
inomhus (30 kr för tävling, 10 kr för
omklädning/dusch) Om någon del saknas
så reduceras avgiften med motsvarande
belopp.

Svenska Orienteringsförbundet har beslutat
att alla tävlingar (inkl.
motionsarrangemang) skall beskattas.
Undantaget är KM eller klubbträningar.
Beskattningen är följande: Intäkter: 0–
2,500 kr 0%
2,500-5,000 12% 5,000–50,000 23%
Det betyder att alla arrangörer skall lägga
in sina arrangemang som ett
motionsarrangemang i Eventor. Det går
utmärkt att även då lägga upp Inbjudan.
Dock måste resultatet laddas upp i Eventor.
Därefter skall arrangören även godkänna
en tävlingsrapport i Eventor.
När ni lägger upp tävlingen i Eventor så är
det viktigt att Ni anger 30 kr som
startavgift. Skatten räknas då på detta
belopp. Detta betyder också att skatt börjas
tas ut när deltagarantalet överstiger 84
deltagare.
Arrangemangsavgifter understigande 100
kr, är befriade från avgift. Det innebär att
brytpunkten för att betala tävlingsavgift går
vid 111 deltagare. Frågor kring detta?
Kontakta Alf Lindberg, 076-10 40 961.

TÄVLINGSSYSTEM- P11
Arrangören väljer själv tävlingssystem. Vi
rekomenderar MeOs eftersom det är ett
enkelt system att använda. Dock skall alltid
Sportidents tävlingssystem användas.
Sportidentpinnar bör kunnas utlånas vid
anmälan. Borttappad bricka skall ersättas
med 500 kr.

RESULTAT-P12
Tävlingsresultatet läggs upp på Eventor så
snart tävlingen är avslutad. Är detta ej
möjligt så kan man även mejla till
alf.lindberg@koping.net
Tips! Om ni har en smartphone kan ni
koppla upp ett mobilt nätverk genom att slå
på internet-delningen på telefonen. Öppna
nätverks-inställningarna på tävlingsdatorn
och välj din telefon. Ni har då skapat ett
eget WiFi-nät och kan skicka filen direkt
från tävlingsplatsen.

FÖRSTA HJÄLPEN- P13
Vi rekomenderar arrangören att alltid ha
tillhands förbandsmaterial för ”första
hjälpen” till deltagarna. Vid akut
skada/skjukdom, ring 112.
Vi rekommenderar att den tävlande medför
mobiltelefon under tävlingen. Karl-Robert
Moqvist medför alltid en hjärtstartare till
tävlingen när han är med. Den finns då i
anslutning till sekretariatet under
tävlingen. Vi uppmanar arrangören att

LIVELOX- P15
Livelox: Idag använder alltfler deltagare
GPS-klocka eller mobil för att registrera sitt
GPS-spår på tävlingarna som sedan enkelt
kan laddas upp i Livelox. Vi
rekommenderar alla arrangörer att lägga
upp tävlingskartan i Livelox innan
tävlingen. På Eventor finns en enkel
beskrivning hur man lägger upp
tävlingen/kartan i Livelox. Frågor kring
arrangemangen kan göras till:
Kar-Robert Moqvist (076-128 77 58) eller
till Alf Lindberg (076-10 40 961)

