Inbjuder till

Motions-OL
Torsdagen 12 november 2020
VIKTIG INFORMATION FÖR DIN OCH DINA OL-KAMRATERS
SÄKERHET! Pandemin är fortfarande en realitet att ta hänsyn till.
DITT ANSVAR! Stanna hemma om du är sjuk, undvik samåkning utanför
familjen eller de som du dagligen umgås med. På tävlingsområdet iaktta
social distansering.
Region Uppsala har nu särskilda råd som gäller fram till och med den 3
november. Om dessa förlängs kan tävlingen komma att ställas in.
Anmälan:

Endast föranmälan via Eventor t.o.m. onsdag 11 november kl. 12.00. Starttid
9:00 - 11:00. I anmälan väljer man bana (A/B/C/D/E) under ”Klass”. Därefter
väljer man startintervall, halvtimme enligt ovan, under ”Tjänst”. Avsluta med
att trycka på ”Lägg till” för tjänsten. Varje startgrupp har 25 platser.
Anmälan stängs när gruppen är full, överbokning flyttas till annan startgrupp.
Ingen anmälan på plats. Om du inte har för avsikt att komma till tävlingen,
avanmäl dig före 12,00 den 11 nov.

Startavgift:

Endast med Swish nr 1236278626. eller fota QR-koden. Startavgift 40: Betalningen görs med fördel innan avresan. Ange ditt namn i meddelandet.
Det går också att använda OK Enens BG 5112–2687.

Vägvisning:

Från E18 avfart 142 Rv 70 mot Sala sväng mot Ingo-macken/Dinners i
rondellen kör in på Dinners parkering håll vänster kör in på grusvägen.
Norrifrån Rv 70 från Sala sväng höger 140 m, före första rondellen.
Därefter 350 m grusväg. Vägen till arenan är smal iakttag försiktighet vid
möte.

Parkering:

På anvisad plats, på gårdsplan. KOORDINATER WGS84 decimal (lat, long)
59o39,5333, 17o04,2620. Avstånd mellan parkeringen och arenan 30 meter.

Banlängder:

Bana A 4,5 - B 3,9 - C 3,1 - D 2,4 - E 1,5 km. Banorna är lagda med
långdistanskaraktär. Banläggare Tommy och Kristina Wåhlin.

Start:

På arenan 9.00.-11.00. Startstämpla och ta rätt karta.

Karta:

Fagerskogen. Skala 1:5000 bana E och 1:7 500, för övriga. Ekv 2,5 m, rev.
2020 enligt kartnormen ISOM 2017. Certifierad utskrift.

Kontrollbeskrivning: Finns på kartan och kommer att finnas på Eventor för egen utskrift.
Terräng:

Stadsnära skog som är rikt på stigar. Svag kupering men med distinkta
höjdpartier. Huvudsakligen god löpbarhet men bitvis svårframkomligt på
grund av många fallna träd. Området är också rikt på stenar som påverkar
löpbarheten.

Stämpling:

Sport Ident på alla kontroller. Några brickor finns att låna.

Dusch:

Ingen dusch. Ingen toalett på arenan.

Toalett:

En enklare toalett kommer att finnas på arenan.

Servering:

Ingen servering finns.

Livelox:

Tävlingen läggs upp på Livelox.

Lunch:

Ät gärna lunch på Dinners till reducerat pensionärspris 79:-. Sallad, bröd och
lingondricka/vatten ingår.

Hjärtstartare:

Finns på arenan.

Upplysningar:

Tommy Wåhlin: mobil 070 52 386 94
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Håll avstånd på arenan.
Startavgift:

Endast med Swish nr. 1236278626 eller fota QR-koden. Startavgift 40: Betalningen görs med fördel innan avresan. Ange Ditt namn i meddelandet.

Erlagd avgift kommer att kontrolleras före start.
Ingen start utan att avgiften är betald.
Vägvisning:

Från E18 avfart 142 Rv 70 mot Sala sväng mot Ingo-macken/Dinners i
rondellen kör in på Dinners parkering håll vänster kör in på grusvägen.
Norrifrån Rv 70 från Sala sväng höger 140 m, före första rondellen.
Därefter 350 m grusväg. Vägen till arenan är smal iakttag försiktighet vid
möte.

Toalett:

En Baja-Maja kommer att finnas på arenan.

Lunch:

Ät gärna lunch på Dinners till reducerat pensionärspris 79:-. Sallad, bröd och
lingondricka/vatten ingår.

Upplysningar:

Tommy Wåhlin: mobil 070 52 386 94
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Vägvisning

Arena
Från E18 avfart 142 RV 70 mot Sala, sväng
mot Ingo-macken/Dinners i rondellen, kör
inpå Dinners parkering, håll vänster kör in på
grusvägen. Norrifrån RV 70 från Sala, sväng
höger 140 m före rondellen. Därefter 350 m
grusväg. Vägen till arenan är smal, iaktta
försiktighet vid möte.

Västerås
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