
 PM för U-ringen Etapp 1  
 
Tisdag den 19 maj 2009. 
Samling: Genetikcentrum/ArtDatabanken, Bäcklösa; Skärm på Dag 
Hammskölds väg (vägen mellan Uppsala C och Sunnersta). 
Avstånd Parkering till Tävlingscentrum (=mål/TC): max 300 m.  
Start: Första start kl 18,30. En startplats för alla klasser, orange/vit snitsel 
cirka 200 meter (västerut från målplatsen). Fler fållor för att undvika 
köer. 
Karta och kontrolldefinitioner: Kartan är i skala 1:7.500 och ekvidistans 
2,5 meter, kontrolldefinitioner tryckta på kartan och lösa. 
Terräng: Kulturmark med beteshagar och skogsmarksholmar.  
De stigar som utgör ledstänger för gröna och vita (de enklaste) 
banorna är tydliga. Annars är stigsystemet i beteshagarna under 
ständig förändring, vilket gör att vissa stigar som är med på kartan är 
otydligare i terrängen än en del stigar som saknas på kartan. En otydlig 
stig i skogsmark har vitsnitslats.  
I södra delen av området (berör HD14 och äldre) finns rikligt med 
stängsel av typen fårstängsel med taggtråd längst upp. Stängslen är 
tillåtna att klättra över men banorna är lagda så att man med lite 
planering ska kunna slippa klänga över dem. 
Mycket öppen och lättlöpt terräng i hagar och stor del av skogen, 
sämre framkomlighet i några skogsholmar. Svag-måttlig kupering. 
Vakanser: Det finns vakanser i varje klass beroende på antalet 
föranmälda. Till vakansplatser anmäler man sig tävlingsdagen före kl 
18.00 i sekretariatet. 
Direktanmälan: Ingen direktanmälan. 
Stämpling: Sker med SportIdent. 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. 
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 18.30 och 19.15. 
Inskolningsklassen behandlas separat vid starten och extra kartor för 
ledsagare finnes. 
Toalett: Saknas. 
Prisutdelning: Plaketter till etappsegrarna. 
Tävlingsregler: SOFT:s tävlingsregler gäller. Heltäckande klädsel, gäller 
även medföljande tränare/förälder. 
Tävlingsledare & banläggare: Mats Jonsell tel 55 10 45. 
 

IF Thor önskar er hjärtligt välkomna 


