Världens bästa klubb vinner

Inbjudan

25manna-stafetten
Lördagen den 6 oktober 2018
Arena Hägerstalund
Tävlingsarena
Hägerstalund, Järvafältet
GPS WGS84: 59.25236 N 17.53597 E
Karta
Reviderad karta 2017-2018 av Ulf Radler. Skala 1:10 000, ekvidistans 5m, offsettryck.
Terrängbeskrivning
Tävlingsområdet är ett naturreservat med i huvudsak måttlig kupering och med god till
mycket god framkomlighet. Några områden har vindfällen som begränsar
framkomligheten något.
Start och beräknad målgång
Gemensam start kl. 9.00 och segrande lag beräknas i mål runt kl. 14.15.
Omstart kl. 16.00. Sista sträckan förkortas till 6 km vid omstarten.
Sträckor och lagsammansättning
I år springer damer första sträckan och den sista sträckan är öppen för alla.
Laget ska vara sammansatt av max 9 stycken H21-39 och minst 7 stycken damer. Av
damerna skall minst en vara upp till D14 eller D45 och äldre och minst en vara upp till
D18 eller D35 och äldre. Dessutom ska minst en HD16 eller yngre finnas med i laget.
Preliminära banlängder
Sträcka
Antal löpare
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Banlängd km
5,6
7,5
4,2
2,9
6,5
4,2
5,1
3,9
6,3
8,9

Svårighet
Blå
Blå
Röd
Vit
Blå
Röd
Röd
Orange
Blå
Blå

Rätt att delta
Damer
Alla
Ej H17-39
Ej D19-39, H15-54
Alla
Damer
Alla
Ej D19-34, H15-49
Damer
Alla

I banlängderna tillkommer ca 600 m snitsel.
Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt tävlings-PM gäller.

PM
PM publiceras på 25manna.se och på Eventor senast söndagen innan tävlingen samt
på arenan.
Bilparkering och bussavsläpp
På gamla Barkarby flygfält, ca 600 meter från arenan. Separat PM för trafik kommer
senare.
Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt med SL till arenan. Närmaste tunnelbana
och busstation är Akalla. Det är många busslinjer som passerar Akalla. Sök gärna upp
din resa med kollektivtrafiken på sl.se. Från Akalla är det skyltat till arenan,1400 meter
gångväg.
Anmälan
Anmälan sker via Eventor. Ordinarie anmälningstid fram till 31 augusti kl. 24.00.
Laguppställning lämnas in senare, anvisningar kommer i PM.
Efteranmälan
Fram till 16 september kl. 24.00 till 50 procent förhöjd avgift. Fram till 30 september till
100 procent förhöjd avgift.
Kombinationslag
Har din klubb svårt att få fullt lag? Kombinerat lag enligt SOFT:s regler är välkomna.
Kombinationslag anmäls på Eventor. I anmälningsguiden under Hjälp och support på
Eventors förstasida beskrivs hur man anmäler kombinationslag.
Sportident
Samtliga versioner av SI-pinne är tillåtna.
SI-nummer ska inte anges i anmälan. SI-pinnens nummer kopplas till löparen vid
ingången till växelfållan. Varje SI-pinne får användas endast en gång under tävlingen.
SI-pinne kan hyras genom anmälan i Eventor. Ej återlämnad hyrpinne debiteras
klubben med 600 kr.
Plats för klubbtält.
Bokning av plats för klubbtält/vindskydd sker i Eventor senast 31 augusti till ordinarie
pris. Därefter tas bokning emot till förhöjd avgift.
Hyrtält
Vi erbjuder möjlighet att hyra tält uppställt och klart. Bokning sker i Eventor senast 31
augusti.
Logi
Logi på hårt underlag inklusive frukost erbjuds. Bokning sker i Eventor. Detaljerad
information kommer att publiceras på 25manna.se. Upplysningar och frågor om logi
besvaras via logi@25manna.se.

Avgifter t.o.m. 31 augusti (ordinarie avgifter)
Anmälningsavgift, per lag
Hyra SI-pinne / pers
Klubbtältsplats
Hyrtält 4x4m
Logi på hårt underlag, per natt och person

5 430 krP-avgift 600 kr ingår (bil/buss)
50 kr
400 krYta 4,5x6 meter
7 500 kr
150 krInkl. frukost

Avgifter 1-16 september
Anmälningsavgift, per lag
Hyra SI-pinne / pers
Klubbtältsplats
Hyrtält 4x4m
Logi på hårt underlag, per natt och person*)

7 845 krP-avgift 600 kr ingår (bil/buss)
60 kr
600 krYta 4,5x6 meter
9 000 kr
200 krInkl. frukost

Avgifter 17-30 september
Anmälningsavgift, per lag
Hyra SI-pinne / pers
Klubbtältsplats
Logi på hårt underlag, per natt och person*)
*) i mån av plats

10 260 krP-avgift 600 kr ingår (bil/buss)
75 kr
800 krYta 4,5x6 meter
250 krInkl. frukost

Betalning av avgifter
Betalning för ordinarie anmälningsavgift samt avgifter för övrig service ska vara oss
tillhanda senast 5 september. Ange klubb och typ av avgift som referens.
Avgifter för efteranmälan betalas omedelbart efter anmälan och ska vara oss tillhanda
senast 3 oktober.
Klubbpåsarna lämnas bara ut om klubbens samtliga avgifter är betalda.
Betalningsuppgifter
Från Sverige
Plusgiro: 104 65 65-6
Kontohavare:
VÄSBY ORIENTERINGSKLUBB EGNA TÄVLINGAR
Från andra länder

IBAN SE38 9500 0099 6026 1046 5656
BIC: NDEASESS
Betalningsmottagare:
VÄSBY ORIENTERINGSKLUBB EGNA TÄVLINGAR

Motionsorientering med direktanmälan
Öppna motionsbanor med banlängder på 2,5–6,0 km och olika svårighetsgrader
erbjuds. Se separat inbjudan för motionsorientering 25manna 2018. Avgifter t.o.m.
HD16, 75 kr, övriga 145 kr, inkl. p-avgift.
Anmälan på arenan är öppen kl 8.30-13.30 och fri start kl 9.15-14.00.
Föranmälan kan även ske via Eventor, Arrangemanget heter Motionsorientering
25manna.
Miniknat
Miniknat erbjuds på arenan kl 9.30-14.00. Startavgift 20 kr per deltagare.

Dusch
Varmdusch utomhus finns på arenan.
Servering
Välsorterad servering med varm mat, grill, smörgåsar, pastasallad, frukt, godis, dricka,
kaffe/te och kaka mm. Vi kommer att ha många kassor för att minska köerna. Meny och
priser kommer att anslås på 25manna.se.
Sportförsäljning
Stor och välsorterad sportförsäljning finns på arenan.
Tävlingsledning
Jonathan Alm, Järfälla OK och Torgny Rundlöf Väsby OK
Banläggare
Stefan Sundelius och Per Lindh, Järfälla OK
Tävlingskontrollant
Björn Nyqvist, OK Södertörn
Bankontrollant
Lars Roos, Attunda OK
Upplysningar
Hemsida: 25manna.se
Förfrågningar: info@25manna.se

Med reservation för förändringar. Alla ändringar publiceras på 25manna.se.

Välkomna till 25manna 2018!

