PM
Klasser/Banor
Det kommer att finnas fem banor varje dag på tävlingen. Varje bana är uppdelad i en dam- respektive
herrklass. Det finns möjlighet att anmäla sig på plats i mån av karttillgång. OBS! Direktanmälan
innebär att man inte är med och tävlar om några priser.

Tisdag 9 juni
Samling Tyrstugan. Vägvisning från N:a Infarten ca 500 m norr om Färjestads travbana i Karlstad.
Parkering sker i anslutning till Tyrstugan. Det finns möjligheter till omklädning och dusch i stugan.
Även toaletter. Avstånd till start 550 m på en stor stig. Ingen kupering dit.
Bana A 4,8 km, Bana B 3,9 km, Bana C 3,2 km, Bana D 2,4 km, Bana E 1,6 km
Banläggare: Sandra Hane och Linda Gustafsson, OK Tyr.

Onsdag 10 juni
Samling Fintatorp. Vägvisning från Väg mot Skutbergets campingplats i västra delen av Karlstad.
Parkering i anslutning till arenan. Max 300 m att gå. Våtklutmetoden gäller. Toalettvagn finns vid
arenan.
Avstånd till start är 1100 m på elljusspår. Lätt uppför hela tiden.
Bana A 4,4 km, Bana B 3,9 km, Bana C 3,1 km, Bana D 2,2 km, Bana E 1,6 km
Banläggare: Malin Nyman och Emma Bergman, OK Tyr.

Torsdag 11 juni
Samling Fintatorp. Vägvisning från Väg mot Skutbergets campingplats i västra delen av Karlstad.
Parkering i anslutning till arenan. Max 300 m att gå. Våtklutmetoden gäller. Toalettvagn finns vid
arenan.
Start på Arenan för stafetten och öppna banor.
Klass 130: 3,3–3,4 km.
Start kl. 10.00
Klass 140: 3,0–3,1 km.
Start kl. 10.10
Klass 150: 1,9–2,0 km.
Start kl. 10.10
Mixklass: 3,0–3,1 km.
Start kl. 10.00
Tänk på att spridningsmetod (gaffling) förekommer i alla klasser.
Öppen1: 3,4 km.
Öppen2: 2,o km.

Fri starttid mellan kl. 09.30-10.30
Fri starttid mellan kl. 09.30-10.30

För er som inte vill eller kan medverka i budkavletävlingen, finns två öppna banor, 3,4 km och 2,0 km.
Banläggare: Sandra Hane, Linda Gustavsson, Malin Nyman och Emma Bergman. OK Tyr

Anmälan
Anmälan kan ske på plats på respektive tävlingsdag. Anmälan på plats i mån av karttillgång. OBS!
Direktanmälan innebär att man inte är med och tävlar om några priser.

Anmälningsavgifter
Tisdag: 70 kr. Onsdag: 70 kr. Torsdag: 70 kr (öppna banor). Budkavlen 150 kr/lag. Betalning sker
kontant på plats.

Stämplingssystem
Sportident. Ange ditt SI-nummer i samband med anmälan.

Kartor
Tyrstugan och Skutberget, Skala 1:7 500. Ekv. 5 m.

Start och resultatlista
Publiceras på www.veteransidan.com

Sträcktider
Alla deltagare får sträcktider efter målgång varje dag, samt även på stafetten. Detta gäller ej Öppna
banor på torsdagen då vi endast har tillgång till en sträcktidsläsare. Sträcktiderna kommer att
redovisas på hemsidan senare under dagen.

Start
Fri starttid för alla deltagare mellan kl. 09.00-11.00 tisdag och onsdag. Budkaveln på torsdag startar kl.
10.00. Öppna banor på torsdag har start mellan kl. 09.30-10.30

Priser
Prispotten på drygt 13 000 kr består av presentkort från COOP (kan inlösas på alla COOP-butiker i
hela landet) i valörerna 300, 200 samt 100 kr. Priser utdelas till alla klassegrare på varje etapp. Ett pris
till sammanlagd segrare efter två etapper. Även klassegrarna på stafetten får pris. Utöver detta så
kommer det att delas ut priser till deltagare som är efter segrarna i olika antal beroende på antalet
deltagare i klassen.
Det kommer även att utlottas priser på alla deltagare som inte har fått något pris under tävlingarna.
Dessutom så kommer Scandic-Karlstad/Klarälvens sponsrade pris i form av 2 presentkort på fri
övernattning på Scandic Norden.
Prisutdelning för de två första etapperna kommer att äga rum på Scandic Hotel i samband med
Grillbuffèn. Prisutdelningen för stafetten sker på torsdagen.

Första hjälpen
På etapperna kommer det att finnas en sjukvårdsväska för enklare omplåstring. Blir Ni skadade eller
sjuka i skogen, så finns det ett mobilnummer på kartan för att komma i kontakt med TC.

Information angående Grillbuffèn på onsdagskvällen
Årets buffèkväll har lockat ett rekordstort antal deltagare. Så många att jag har varit tvungen att tacka
nej till deltagare. Jättekul tycker jag. Inte att tacka nej, utan att intresset är så stort. Det här betyder en
del praktiska problem. Hotellet kommer att anstränga sig till det yttersta för att det skall fungera
smidigt ändå. Men det kommer att uppstå en del väntan i samband med serveringen. Jag/Vi
uppmanar Er att ha överseende med detta. För Er som bor på hotellet kommer man att erbjuda Er vid
incheckningen, att köpa drinkbiljetter till rabatterat pris för att slippa långa köer vid buffén. Ni andra
kan även i förtid åka till hotellet för att köpa dessa. Allt för att det skall fungera smidigt under kvällen.

Nummerlappar till stafetten
För att undvika köer och stress inför stafetten, så uppmanar jag Er att hämta ut nummerlapparna
redan under tisdagen och onsdagen. Nummerlapparna kommer att finnas i sekretariatet.

Tävlingsledare
Alf Lindberg, 076-10 40 961

