
 

IF THOR 
 NATIONELL ORIENTERING 

Långdistans 

Söndagen den 17 april 2005 
 

PM 
 
Samling  
Ca 2,5 mil V Uppsala. Skärm efter väg 72 vid Vänge därefter ca 5 km, samt skärm efter v 272 
vid Jumkils kyrka, därefter ca 8 km. 
 
Parkering  
Avstånd P-TC max 500 m. Avgift 20:-/bil. 
 
Efteranmälan  
Mot 50% förhöjd avgift tas emot senast onsdagen den 13 april via Klubben Online eller 
onsdagen den 13 april kl. 19-21 på tel 018-377951 eller fax 018-377704. (Se även 
Vakansplatser nedan). 
 
Direktanmälan  
Försäljning till Inskolning och Öppna klasser vid TC kl 9.00-11.00. Start mellan 10.00 och 
11.30. Kostnad 35 kr för ungdom –16 år, 80 kr för övriga. Hyrbricka 20 kr. 
 
Vakansplatser  
För utnyttjande av vakansplatser i ungdomsklasserna kontakta direktanmälan. 
Vakansplatser i övriga klasser är i första hand inlagda för att kunna korrigera eventuella 
felregistreringar. Vakansplatser som ej tagits i anspråk släpps för efteranmälan via 
direktanmälan tävlingsdagen mot ordinarie efteranmälningsavgift. 
 
Återbud till Elitklass 
Meddelas tävlingsledningen på tel 018-377951 eller 070-6022782 senast kl.08.00 
tävlingsdagen. Tillsättning av reserver enligt reservlista senast kl.09.00 
 
Karta 

 Reviderad och tryckt 2005. För klasserna HD16-HD35 samt Öppen 9 skala 1:15 000, 
 Motionsklasser och övriga skala 1:10 000. Ekvidistans 2,5 m. . 

 
Radiokontroll 
Radiorapportering sker för klasserna HD21E, HD20E samt H18E. 
 
Förvarning 
Samtliga elitklasser samt HD16. 



 
Terräng 
Småkuperad skogsmark bestående av i huvudsak barrskog i varierande ålder. Terrängen 
består till stor del av detaljrik hällmarksterräng men även storskog och sankmarker samt några  
hyggen. Ett fåtal stigar, främst i närheten av TC. Framkomligheten är god med undantag för  
tätare partier som är markerade på kartan. Otydliga stigar som berör ungdomsklasserna har 
snitslats med vit snitsel. 
 
Start  
Första ordinarie start 10.00. Efteranmälda startar före. Samma start för samtliga klasser, 
orange-vit snitsel 1600 m, till större delen i skog.  
Inskolning, U-klasser, Motionsklasser och Öppna klasser tillämpar startstämpling med starttid 
10.00-11.30.    
Bricktömning sker på väg till start. 
 
Stämplingssystem  
Elektronisk stämpling med Sportident. Hyrbrickor hämtas klubbvis vid sekretariatet 
Hyrbrickor lämnas vid målet. Borttappad bricka debiteras klubben. 
Vid utebliven ljud- och ljussignal från Sportidentenheten; stämpla med stiftklämma i 
reservruta. 
 
Vätska 
Finns för de längre banorna. 
 
Överdrag 
Transporteras från start till TC 
 
Viltrapport 
Rapportera observerade klövvilt vid TC. 
 
Maxtid  
2,5 timmar. 
 
Klassammanslagningar 
H85 uppgår i H80 
D35M uppgår i D21M 
H35M uppgår i H21M 
Klasserna H18lång, H20lång, D18lång, D20lång, H20motion, D20motion och D80 utgår på 
grund av inga anmälningar. 
 
Nummerlappar 
Bäres av elitklasserna samt av klasserna HD16 som ingår i Upplandströjan. Självservering vid 
start. 
 
Omklädning  
Tempererad utomhusdusch i anslutning till TC. 
 
Toaletter   
Vid TC samt vid start. 
 



Sjukvård 
Vid TC. 
 
Försäljning  
Välförsett marketenteri vid TC. NC sportförsäljning. 
 
Barnaktiviteter 
Barnpassning och miniknat i anslutning till TC. 
 
Prisutdelning 
Vartefter klasserna blir klara. Antalet priser i varje klass anslås på resultattavlan. 
Resultatlistan presenteras på hemsidan för Uppsala möte: www.oklinne.nu/um.  
Alla som deltagit alla tre dagarna i Uppsala Möte kan bli stormästare av Uppsala Möte (4 st) i 
-H16, -D16, H18-, D18- (med eget pris).   
 
RunOway 
Efter tävlingen kommer kartor och banor att läggas ut på RunOway www.alternativet.nu. 
Tävlande uppmanas/uppmuntras att rita in sina vägval där. 
 
Tävlingsorganisation 
Tävlingsledare Mats Pettersson 018-377951, 070-6022782 
Banläggare Annika Ridell 018-511236 
Bankontrollant Pär Jansson 018-395153 
Tävlingskontrollant Pär Grywenz OK Linné 
Pressvärd Johan Örnskär 018-142527 , 070-1764433 
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