
        PM för U-ringen Etapp3               
 
 

Tisdag den 9 juni 2009. 
 
Samling: Rosendalsgymnasiet. Skärm på DagHammskölds väg X Husargatan. 
 
Start: Första start kl 18,30. En startplats för alla klasser, orange/vit snitsel 
cirka 150 meter. 
 
Karta och kontrolldefinitioner: Kartan är i skala 1:7.500 och ekvidistans 
2 meter, kontrolldefinitioner tryckta på kartan och lösa. 
 
Terräng: Lättlöpt skogsmark. 
De stigar som utgör ledstänger för gröna och vita (de enklaste) 
banorna är tydliga.  
 
En otydlig stig som berör klasserna HD 12, U3 och vuxna nybörjare är markerad med vit snitsel 
mellan kontroll 3 och 4.  
 
Förbjudna områden: Golfbanan är förbjudet område. Delar av golfbanan (några banor kan ha 
löpvägar som går i kanten av golfbanan) kommer att ha snitsel för att markera det förbjudna 
området. Förbjudet område är markerat på kartan.  
 
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. 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 alla som startat på minst två etapper. Plaketterna erhålls i samband 
med målgång. I inskolning, U1, U2, HD10 och HD12 får man välja ett pris i samband med 
målgång om man startat på minst två etapper. I klasserna HD 14 och HD 16 får de tre första pris 
för sammanlagt resultat, utöver detta några lottade priser. Totalsegraren erhåller en plakett i 



klasserna HD10,12,14, 16 samt 17-20. Prisutdelning hålls så snart klasserna är klara. 
Etappsegrare får ingen plakett för etappseger på den sista etappen. 
 
Övrigt: Omvänd startordning tillämpas för klasserna HD10, 12, 14 och 16. 
 
Tävlingsregler: SOFT:s tävlingsregler gäller. Heltäckande klädsel, gäller 
även medföljande tränare/förälder. 
Banläggare: Anton Tegendal, Isak Eklöv och Hanna Axelsson-Meyerson 
 

Parkering:  Avstånd parkering till Tävlingscentrum (=mål/TC): max 300 m. 
 

Parkeringarna har avgift fram till 18.00 och finns vid pilarna nedan. Vi kommer inte att ha 
några parkeringsvakter. 

 

 

 

Start    TC  



 

OK Linné önskar er hjärtligt välkomna 


