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Kransmossens IP strax öster om Borås.

Vid Kransmossens IP. Upp till 500 meter från parkering till arenan. Anmäl 
eventuella bussar.

Kransmossen. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 meter.  
Kartritare Ulf Bäckström, reviderad maj 2019. 

Kransmossen är ett vackert friluftsområde som bjuder på storvuxen granskog 
med både större och mindre stigar i området närmast arenan. Partier med 
mycket god framkomlighet varvas med partier med nedsatt framkomlighet. 
Sankmarker och några få hyggen förekommer, samt stenbundna marker. 
Måttlig kupering.

Juniorstafetten        09:45
Ungdomstafetten 10:00
Andra chansen   10:15

Respektive distrikt anmäler antal lag via Eventor senast söndag den 4 augusti 
kl. 23:59. Respektive distrikts ungdomsledare skall desutom skicka in en 
anmälningslista till arrangören med distriktets löpare och ledare. Till anmälan 
bifogas mailadress och telefon till disktriktets lagledare och kontaktperson. 

Lämnas via Eventor senast lördagen den 10 augusti kl. 20:00.  
Enstaka lagändringar senast 1 timme före start.

320 kr per lag i ungdomsstafetten och 600 kr per lag i juniorstafetten.  
80 kr per löpare som deltar i “Andra chansen”. 

Via Eventor senast torsdagen den 8 augusti kl. 20:00 mot 50 % förhöjd avgift.

Sportident. Vänligen ange bricknummer eller behov av att hyra vid anmälan. 
Hyrbricka 25 kr.  Förlust av hyrbricka debiteras med 500 kr. 

Servering, första hjälpen, toalett vid arenan samt vid start, inomhusdusch i 
anslutning till arenan, sportförsäljning. 

Prisutdelning sker så fort som möjligt efter avslutad tävling. 

GM-löpare erbjuds förläggning på Sven Eriksonsgymnasiet. Camping erbjuds 
vid Hestras klubbstuga och boende på hotell via kod på Scandic Hotell.  
Se separat PM för boende.

Se separat PM för beställning av fältmåltid.

Se separat tävling och inbjudan på Eventor.

klaSSer

Ungdomsstafetten 
består av 4 löpare 
i ordningsföljden: 
D16, H14, D14, 
H16. Samtliga 
banor är gafflade.  
Mästerskapsklassen är 
öppen för löpare från 
Götaland födda 2003 
till 2006.

Ungdomar som inte 
får plats i distriktlagen 
kan springa i “Andra 
chansen”, som är en 
individuell tävling 
med masstart. 

Juniorstafetten 
består av 4 löpare 
i ordningsföljden: 
D17-20, H17-20, 
D17-20, H17-
20. Samtliga banor 
är gafflade.  Det är 
tillåtet att bilda mixlag 
med andra distrikt 
med överblivna 
löpare både i 
ungdomsstafetten 
och juniorstafetten. 
Mixlagen kommer 
att placeras sist i 
resultatlistan. 

Banlängder

Banlängder 
enligt SOFT:s 
rekommendationer. 

tävlingSregler

SOFT:s och gällande 
GM-bestämmelser.

götalandSmäSterSkaP i Stafett

Alice Aroneng, Frida Stolt, Maria Krafft Helgesson,  
Martina Johansson och Sofia Larsson
Victor Helgesson
Monika Johansson
Johan Lundblad 
Martina Johansson, 070-340 52 44
Alice Aroneng, 070-517 05 64
gmorientering@gmail.com 

tävlingSledning

Banläggare 
Bankontrollant 
tävlingSkontrollant 
uPPlySningar

HeStra if HälSar 
alla Hjärtligt 

välkomna!

Hestra if inbjuder till 

söndagen den 11 augusti 2019

www.gmorientering.se


