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U-RINGEN tisdagen 30 maj 2006  
 
 

Samling Hall 2000 i Gåvsta, Rasbo, ca 15 km NO om Uppsala, utfart väg 288 mot Östhammar. Vägvisning 
från Rasbo kyrka / Statoil-macken. 
 

Parkering I anslutning till TC. 
 

Starttid Första start 18.30. Sista start ca 19.15. U-klasserna, vuxna nybörjare och inskolningsklass har fri 
starttid mellan kl. 18.30 och 19.15. Startstämpling tillämpas för dessa klasser. 
 

Start Start 1: orange-vit snitsel avstånd ca 400 meter, HD-klasserna, U-klasserna och vuxna nybörjare. 
Start 2: orange-blå snitsel avstånd 100 meter, Inskolningsklass 
Inga lösa kontrolldefinitioner finns. Kontrolldefinitionerna är endast tryckta på kartan. Ingång in i 
startfållan är därför minskat till två minuter före start (normalt är det 3 minuter). 
 

Vakansplatser Det finns vakanser i varje klass beroende på antalet föranmälda. Till vakansplatser anmäler man sig 
innan tävlingsdagen till Anders Karlsson, e-post: anders.ka@telia.com eller tel. 018-31 41 04 på 
tävlingsdagen före klockan 18.00 i sekretariatet. 
 

Inskolningsklass Skylt med ledsen gubbe betyder fel väg. Glad gubbe betyder rätt vägval. Klassen har ingen 
tidtagning och ingen bestämd starttid. Det är fritt att starta när som helst mellan 18.30 och 19.15. 
Inskolningsklassen har egen startplats (Start 2). Det finns extra kartor i svart/vitt för ledsagare. 
 

Nummerlappar Bäres av alla klasser utom Vuxna nybörjare. De finns upphängda vid TC och skall lämnas tillbaka i 
målet. Startnummer framgår av startlistan. Ej återlämnad nummerlapp debiteras respektive klubb 
med 50 kr. 
 

Karta Reviderad 2006, skala 1:10 000, 2.5 m ekvidistans. Kontrollbeskrivningen är tryckt på kartan. 
Förbjudna områden är som vanligt all tomtmark och vissa åkrar (rödsteckade på kartan). 
 

Ledsagarkarta Svart-vita kartor finns för ledsagare i klasserna Inskolning och U1 
 

Terrängbeskrivning Småkuperad skogsterräng med ett flertal stigar. Kulturmark.  
OBS! Se upp för taggtråd i anslutning till öppen mark. 
 

Stämpling Stämpling sker med Sport-Ident. Ljud och/eller ljussignal skall erhållas vid stämpling. Vid utebliven 
signal stämplas med stiftklämma i reservruta på kartan. Nollning och checkning ska ske vid 
respektive start. Hyrbrickor återlämnas vid målgång. 
 

Ungdomshjälp Vid starten och i skogen finns personal för att hjälpa ungdomarna. 
 

Dusch och toalett Finns ej. 
 

Prisutdelning Plaketter till alla segrare i HD-klasserna så snart som möjligt efter avslutad tävling. 
 

Tävlingsregler SOFTs tävlingsregler gäller. Heltäckande klädsel, gäller även medföljande tränare/förälder. 
 

Hemsida www.ifthor.se/orientering/arrangemang/uringen/06/ 
 

Huvud- 
funktionärer 

Tävlingsledare: Anders Karlsson 31 41 04 
Banläggare: Leonard Jansson 36 80 76 
 

 
 

Rasbo IK och Upsala IF önskar er hjärtligt välkomna! 


