Stockholms Rävjägare
inbjuder till

KM och SRJ-open 2002
i radiopejlorientering (rävjakt)
12-13 oktober i Eskilstuna
Tävlingen arrangeras i samarbete med Eskilstuna Sändareamatörer.
Samling

Vilsta Sporthotell vid Vilsta friluftsområde norr om Eskilstuna. För
vägvisning, se punkten logi.

Regler

som vid SM med följande avvikelser:
 små skärmar 15 x 15 cm vid räven.
 nattetappen avgörs med 5 rävar i 5-minuterspass (dagetappen med 7
rävar, 10-minuterspass som vanligt).
 start- och målpunkter är markerade på kartan. Sluttiden tas vid mål på
respektive etapp (inte vid sista räven).

Stämpling

elektronisk stämpling med Sportident. Medtag egen bricka om du har.
Hyrbricka 20 kr per etapp (för ev borttappad lånebricka debiteras 200 kr).

Terräng

friluftsområde med många stigar. Svag till måttlig kupering och mestadels
god framkomlighet. Området har använts för Tiomila flera gånger, senast
1997.

Karta

Skala 1:15 000, tryckt 1997. Ej klistrad på kartunderlag.

Klassindelning en öppen klass för alla (SRJ-open). Medlemmar i SRJ deltar också i KMklass. Även nybörjare välkomnas (går bra att delta bara en etapp). För
instruktioner och ev. övningstillfälle för nybörjare, kontakta arrangören.
Banlängder

nattetapp 4-6 km, dagetapp 5-8 km.

Teknisk info

sändarfrekvens nattetapp 3535 kHz (SSA-sändare), dagetapp 3580 kHz
(SRJ-sändare).

Logi

STF vandrarhem på Vilsta Sporthotell i direkt anslutning till
tävlingsområdet. Rum på vandrarhemmet har toalett och dusch på rummet.
För vägvisning och annan info, se http://www.vilstasporthotell.nu/. Boka
genom arrangören genom att ange vid tävlingsanmälan att du vill ha logi på
vandrarhemmet. Medtag sängkläder!

Prel. tider

lördag:
samling vid sporthotellet från 16.30 och incheckning på vandarhemmet
kartutdelning 17.45
avfärd till start 18.00
gemensam start nattetapp 18.58, maxtid 2 timmar
nattmål ca 22.00

söndag:
frukostbuffe från 06.30
kartutdelning 08:15
avfärd till start 08:30 från sporthotellet
gemensam start dagetapp 09.28, maxtid 3 timmar
prisutdelning ca 13:00
därefter gemensam lunch på sporthotellet för de som så önskar.
Skåp-jakt

Budkavle i radiopejlorientering. Ev. kommer denna tävling att arrangeras
lördag 12.00 om vi får tillräckligt med lag och att vi får till det
arrangörsmässigt. Intresseanmälan görs samtidigt som anmälan till SRJopen.

Anmälan

till Håkan Melin per E-post melin@speech.kth.se senast måndag 7/10
(gärna tidigare för att minska risken för att vandrarhemmet blir fullbokat).
Ange
a) namn och E-postadress
b) önskas logi och frukost på vandrarhemmet (ja/nej)
c) önskas nattmål lördag (ja/nej)
d) önskas lunch söndag (ja/nej)
e) intresseanmälan skåp-jakt med ev. lagtillhörighet
f) Sportident-nummer om du har egen bricka
g) om du behöver låna pejlmottagare (ja/nej).

Anmälningsavgift för tävling (ca 150 kr för båda etapperna - beror bl.a. på antal deltagare),
mat (ca 50 kr för nattmål lördag, ca 45 kr för frukost söndag, ca 65 kr för
lunch söndag) och logi (upp till 185 kr, ev mindre med grupprabatt) betalas
kontant vid ankomst.
Upplysningar

ges av Håkan Melin, per E-post melin@speech.kth.se eller telefon 070-493
6159. Startlista och PM skickas till anmälda deltagare per E-post dagarna
före tävlingen.

Välkomna!
Stockholms Rävjägare

