Tävling

OBS! Alla tider är lokala. (Åland ligger 1 timme före svensk tid)

Tisdag:

Individuell tävling med 5 banor. Fri start mellan kl. 14.00–16.00. TC Böle, Eckerö, som ligger ca 4 km (6
minuter med bil) från Käringsund, 3,5 km från färjeläget Berghamn, Eckerö. Följ anvisningarna till TC.
Parkering vid idrottsplatsen på anvisade platser. Till start ca 1000 m på motionsspår som är snitslat. Målet
är beläget vid starten så det blir även 1000 m. till TC igen. Deltagare som önskar få skjuts till starten,
gäller främst deltagare på bana E, skall säga till vid sekretariatet. En el-linje på kartan är borttagen efter
att kartan trycktes. Se kartprov vid starten.
Eftermiddagen, fria aktiviteter

Onsdag FM: Individuell tävling med 5 banor. Start mellan kl. 10.00–12.00. TC (se TC-karta) intill Käringsund Resort
& Conference.
Till start ca 200 m. Från mål till TC ca 200 m.
Eftermiddagen, fria aktiviteter.
På kvällen kl. 18.00, samling Käringsund Resort & Conference för buffé.
Torsdag FM: Stafett, TC intill Käringsund Resort & Conference. Första start kl. 10.00. Starttider för resp. klass, se
startlistan. Första sträckans löpare skall bära nummerlapp som hämtas ut vid sekretariatet senast 30
min. innan första start. Första sträckans löpare stämplar vid målgång, hämtar därefter andra sträckans
karta och överlämnar den till sin kavlekamrat. Därefter beger sig första sträckans löpare till sekretariatet
för utstämpling. Det finns även 2 öppna banor

Övrigt

Sportident:

Åland använder tävlingssystemet Emit. Vi kommer att använda Sportident. Av den

Kartorna:

Tisdag: 1:7 500 med ekv. 5 m med hjälpkurvor. Onsdag/torsdag: 1:7 500 med ekv. 2,5

Terräng:
WC:

Parkering:
Dusch:
Priser:

Utcheckning:

anledningen ock att kontrollerna ofta ligger i ”berg i dagen”-lägen, så kommer
stämplingsenheten att vara fastsatt på en bräda och liggandes på marken intill
skärmen eller fastsatt på en stock eller trädstam vid kontrollen.
m. Definitionerna är trycka på kartan, men det finns även lösa.

Första etappen är måttligt kuperad genom några större höjder på kartan, men med öppen
skog med god sikt. I övrigt relativt flackt. Etapp 2 och 3 inbjuder till planbildsorientering.

WC vid etapp 1 är i byggnaden vid idrottsplatsen. Eftersom etapp 2 och 3 är i anslutning till
Käringsunds stugby där de flesta bor, så är tanken att man utnyttjar sitt boende för
ändamålet. Skulle någon bo längre bort, så är förhoppningen att någon deltagare kan låna
ut sin WC i stugan till berörd person.
Till första etappen följer Ni den vägvisning som anges från färjeläget. Parkering i

anslutning till TC som är vid idrottsplatsen. Etapp 2 och 3 har TC vid Käringsund där del
flesta bor vilket innebär att de flesta har gångavstånd till TC. Några bilplatser finnes.
Av förklarliga skäl så finns det inte tillgång till dusch på etapp 1. Här gäller eget tvättvatten.
Ni som bor i anslutning till etapp 2 och 3(Käringsund) kan lämpligtvis gå till sitt eget
boende efter tävlingen för dusch och ombyte.

Priser på tävlingarna kommer att delas ut på följande vis: Alla segrare i respektive klass

efter två etapper erhåller pris i form av presentkort från Coop. I stafetten erhåller segrarna
i respektive klass och lag pris. I Mix-klassen delas pris ut till de två bästa lagen. Utöver det
kommer 10 st. presentkort att utlottas bland de deltagare som INTE tidigare erhållit något
pris. Utlottningen och utdelning av alla priser utom i stafetten, sker i samband med
”Buffèn” på onsdagskvällen vid Käringsund. Prisutdelning för stafetten sker snarast efter
att lagen gått i mål på torsdagen.
Ni som bor på Käringsund Resort & Conference skall normalt checka ut från

rummen/stugorna kl. 12.00 avresedagen. Jag har dock fått löfte om att flytta fram det
klockslaget till kl. 14.00 istället på torsdag. För säkerhets skull, kontrollera med receptionen
vad som gäller för just ditt boende.

Hemresa
De flesta deltagarna reser hem på torsdag 16.6 med färjan som avgår kl. 18.30(lokal tid).
Information, inbjudningar och anmälan till denna resa finns på www.veteransidan.com/resor. Frågor, kontakta Alf
Lindberg, 076-10 40 961 eller via mejl alf.lindberg@koping.net.

