
PM för U-ringen etapp 4, L-100 IF           
Onsdag 6 juni 2007 

 
Samling: Skärm på väg 77 vid Långhundra lanthandel. 

Parkering: Vid ladan nära TC. 

Karta och kontrolldefinitioner: 
Karta i skala 1:10.000 ekvidistans 2,5 meter. Kontrolldefinitioner endast tryckta på kartan. 

Terräng: Fin Upplandsterräng med en del stigar, åkermark och  ganska  öppet. 

Starttid: Första start är kl. 10.30. Sista start ca 11.15. 

Start: Två startplatser som är placerade i anslutning till varandra. Orange-vit snitsel, ca 300 m.   

Fålla 1. Samtliga HD-klasser.  

Fålla 2. Inskolning, samtliga U-klasser och Vuxna nybörjare. Fri starttid mellan kl. 10.30 och 11.15. 
Startstämpling tillämpas. 

Vakanser: Det finns vakanser i varje klass beroende på antalet föranmälda. Till vakansplatser anmäler man sig  
tävlingsdagen före klockan 10.00 i sekretariatet. 

Direktanmälan: För klassen Vuxna nybörjare (ca 2,5 km, gul svårighet) gäller direktanmälan på 
tävlingsplatsen. Anmälan sker i sekretariatet. Starttid mellan 10.30 och 11.15. 

Stämpling: Stämpling sker med Sport-Ident. Ljud och/eller ljussignal skall erhållas vid stämpling. Vid utebliven 
signal stämplas med stiftklämma i reservruta på kartan. Töm och check ska ske vid starten. Hyrbrickor 
återlämnas vid målgång. 

Nummerlappar: Bäres av alla klasser utom Vuxna nybörjare. De finns upphängda vid TC och skall lämnas 
tillbaka i målet. Startnummer framgår av startlistan.  

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 10.30 och 11.15. 
Inskolningsklassen behandlas separat vid starten. Det finns extra kartor för ledsagare. 

Dusch och toalett: Finns ej. 

Servering: Saknas.  

Prisutdelning: I HD-klasserna, presentkort till de 3 bäst placerade i U-Ringen totalt samt pris till alla övriga upp 
t.o.m. HD12. Till alla som deltagit 3 gånger delas plakett ut och ett antal priser utlottas också. I U- och I-klasser 
lottas priser ut. Inga priser i Vuxna nybörjare. 

Foto: Fotografering för publikation på U-ringens hemsida kommer att ske under tävlingen. 

Tävlingsregler: SOFTs tävlingsregler gäller. Heltäckande klädsel, gäller även medföljande tränare/förälder. 
 
Tävlingsledare: Margareta Elmefjäll, tel: 34 35 50 
Banläggare: Hasse och GunInger Sahlberg, tel: 34 51 46 

 
 

L-100 IF önskar er hjärtligt välkomna! 
 


