PM GM LÖRDAG, medel/lång
Samling

Petersburgs motionsanläggning, Söderköping.
Vägvisning mot Ramunderbergets naturreservat från E22, nordväst om
Söderköping. GPS-koordinator: 58.488466, 16.318570

Gångväg

Gångväg Arena – Slussen Söderköping, följ orange/blå snitsel 900
meter (knappt halvvägs till start 2).
Snitslingen måste följas då gångvägen går genom tävlingsområdet.

Parkering

I anslutning till arenan, följ anvisningar.
Avgift bilar 20:-, bussar 50 :-.
Swishnummer: 1232859494

Arenan

Arenan är på en sportanläggning.
Håll rent och respektera de förbjudna områden som finns (fotbollsplan
och springskytteområde). Använd avsedd yta för vindskydd och tält. Se
arenaskiss!

Startlistor

Finns på Eventor samt vid starten.

Stämplingssystem Sportident, tömning av SI-bricka sker på väg till start.
Hyrda brickor hämtas vid Informationen.
Start 1

Alla GM-klasser. Första ordinarie start 11.00.
Sent efteranmälda startar före denna tid.
Avstånd till start 1 900 meter. Följ orange/vit snitsel och skyltning.
Vägen till start går mestadels på stig och avslutas med en rejäl
uppförsbacke. Ta god tid på er! Ingen vätska vid start, däremot
sopsäckar att slänga egna flaskor och skräp i.
Löpare i klasserna HD16 och yngre får titta på kartan 1 min före start.
För övriga erhålls kartan i startögonblicket.
Begränsat antal toaletter vid start.
Ingen transport av överdragskläder från start till arenan.

Karta

Petersburg, nyritad 2022, kartritare Tord Hederskog.
Skala 1:7 500 och 1:10 000, fördelning enligt SOFT:s anvisningar.
Ekvidistans 5 m. Observera att meridianerna på kartan inte ligger helt
parallellt med kartkanten.

På norra höjdpartiet förekommer enstaka, otydliga djurstråk, några
otydliga cykelstigar och även några enstaka cykelramper. I tävlings-

området finns några få otydliga stigar. Dessa är markerade med vit
snitsel.
Lokala tecken

Svart X = tak runt träd.

Kontrollbeskr.

Kontrollbeskrivning finns tryckt på kartan och lösa vid start.

Terräng

Tävlingsområdet omfattar två höjdpartier som skiljs åt av ett ca 200
meter brett stråk av öppen mark. Båda områdena bjuder på detaljrik
och kuperad terräng med måttlig till stark kupering. Mestadels
barrskog eller blandskog. Alla banor avslutas i ett stigrikt område. I
huvudsak god framkomlighet. Kontrollerna kan sitta tätt, ha koll på
kodsiffrorna! Några kontrollpunkter bjuder på fin utsikt, passa på att
njuta!

Förbjudna omr.

Det finns mindre förbjudna områden markerade på kartan, dessa är
markerade i terrängen med heldragen blå/gul snitsel.
Övriga förbjudna områden är enbart markerade på kartan,
(odlingsmark och hygge). I närheten av starten (uppvärmningsområde)
finns ett nyplanterat hygge som är förbjudet att beträda.

Målgång

Det finns två fållor på upploppet. En fålla för GM-klasserna och en fålla
för publiktävlingen. Följ anvisning vid ingång till fållorna.

Efter målgång

Kartorna kommer inte att samlas in efter målgång. Alla deltagare
ansvarar för att ”fair play” följs.

Tävlingsregler

SOFT:s och gällande GM-bestämmelser.

Maxtid

2,5 timmar

Nummerlappar

Samtliga GM-klasser bär nummerlappar, självservering vid start.

Resultat

Finns på https://liveresultat.orientering.se/ , resultattavlan och
publiceras på Eventor.

Livelox

Ladda gärna upp din rutt på Livelox.
Banorna släpps efter sista start.

Viltrapport

Lämnas vid Informationen.

Servering

Korv med bröd, wraps, fikabröd, te/kaffe, godis mm.

Dusch

Omklädning/varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Toaletter

Vid arenan samt ett fåtal vid start.

Omplåstring

Första hjälpen finns på arenan.

Fältmåltid

Pasta Bolognese serveras 11.45-14.00, för de distrikt som förbeställt.
Distriktsansvariga hämtar ut biljetter vid Fältmåltiden (se arenaskiss).

Priscermoni

För fredagens sprint och lördagens medel/långdistans, kommer den att
ske ca 15.30 på Hagatorget i Söderköping, ca 20 minuters promenad
från arenan. Se gångväg!

Sportförsäljning

Pölder Sport, både lördag och söndag, https://polder.se/

GDPR

I och med anmälan godkänner den tävlande att start- och resultatlista
publiceras på Eventor samt ev. bildpublicering på sociala medier. Om
du inte vill vara med på bild, mejla vänligen gmorientering@gmail.com

Hemsida

gmorientering.se

Ledarsamling

Sankt Laurentii församlingshem, Sankt Larsgatan 3, ca 16.45.
Ansvarig ÖOF, Björn Karlsson.

Tävlingsledning

Anita Wehlin och Lena Nord

Banläggare

Michael Wehlin

Ban/tävlingskontr. Maria Nordwall, OK Kolmården (maria.nordwall@gmail.com)
Upplysningar

Lena Nord (lena.nord1@telia.com)
Anita Wehlin (anita.wehlin@gmail.com)
vid akuta ärenden Lena Nord 070-339 29 09

Jury

Kristoffer Sideby, Göteborgs OF, 070-215 21 73
Viktoria Olsson Gotlands OF, 0739-92 15 24
Linus Lännhult, Bohuslän-Dal OF, 0708-10 76 12

Tävlingen sponsras av glassrestaurang ”Smultronstället”. Vid uppvisande av
nummerlapp får alla GM-deltagare köpa 2 kulor glass för 20:-. GÄLLER ENDAST LÖRDAG!

Söderköpings OK hälsar alla hjärtligt välkomna!

