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Vårserie etapp 5, lördagen den 6 juni, arrangörer Göteborg-Majorna OK
Samling

Badplatsen vid Härlanda tjärn, vägvisning från Östra Torpavägen/Ugglumsleden
mot Vallhamra

Parkering

Parkering i första hand på grusplanen norr om Härlanda tjärns parkeringsplats,
P-avgift 10 kr. Vid fullt på denna parkering, använd Härlanda tjärns vanliga
parkering, OBS! 20 kr i parkeringsautomaten. Samåk gärna, åk buss eller ta
cykel, det ﬁnns en stor cykelparkering. Avståndet till TC är max 100 meter.

Kollektivt

Buss 17, hpl Trätorget, avstånd till TC ca 600 m.

Start

Alla klasser har start 1, orange/vit snitsel 500 meter. Första start för ordinarie
klasser är kl 11.00, efteranmälda startar före. Inskolning, U-klasser och Öppna
klasser har fri start mellan 10.45-12.00. INGA toaletter vid start. OBS! Ni som
springer U-klass, sprid gärna på ert startande för att undvika köbildning vid start
(det blir lätt köer kring 11.00). Maxtid 2 timmar. Sen start är tillåten högst 30 min
efter ordinarie starttid. OBS! Kartorna utskrivna på vattenfast papper, inga plastﬁckor behövs. För de som ändå vill ha plastﬁcka, tillhandahålls detta vid start.

Skuggning

Skuggning tillåten i Inskolning, Öppna och U-klasser. Skuggningskartor i färg med
banpåtryck ﬁnns för Inskolnings- och U-klasser vid start.

Nummerlappar

Nummerlappar skall bäras av klasserna HD13-HD14, självservering vid start. Dessa
fyra klasser har särskild uppföljning med radiokontroll och förvarning.
Nummerlappar bäres även av HD-16.

Sportident

För dig som skall hyra SI-pinne så hämtas dessa klubbvis vid anmälan till Öppna
klasser. Dessa måste lämnas åter vid målgång. OBS ! Glöm inte att ”nolla” din
bricka på väg till start.

Terrängbeskrivning De ﬂesta banorna går i Skatås friluftsområde med många stigar och vägar. De
längsta banorna har första delen av banan på Getryggen. Detta område är delvis
starkt kuperat med branta sluttningar. Framkomligheten är god. OBS! Tätt mellan
kontrollerna – var noga med kodsiffrorna!
Nya hyggen

Det ﬁnns några nya hyggen inom området, som dock inte berör tävlingsområdet.

Viltrapportering

Särskild hänsyn har tagits vid banläggningen med avseende på viltet. Den som har
sett älg eller rådjur under loppet ombeds dock rapportera detta direkt efter målgång
vid den särskilda viltrapporteringsskylten.

Karta

Utsnitt ur kartdatabas Skatås 2008, kartritare Carl-Henry Andersson. Digitalutskrift, kartskala 1:10 000, ekvidistans 5 m. OBS! Några mindre otydliga stigar är
stödsnitslade med vit snitsel.

Kontrollbeskrivning Förtryckt på kartan samt som lösa deﬁnitioner vid start.
Öppna klasser

Ö 1 – 2000 m, Ö 2 – 2900 m, anmälan 10.30-11.30, start 10.45-12.00, avgift
50 kr för alla, startstämpling tillämpas.

Banor

Alla banor är unika. För att sprida ut löparna så går HD10-16 i början i annat
område än U1-3 och Ö-klasserna.

Inskolning

Direktanmälan vid TC mellan 10.30-11.30, start 10.45-12.00, kostnad 35 kr.

Miniknat

Arrangeras mellan 10.30-11.30. Kostnad 20 kr. Snitslad bana. SPORTident
används för de som vill, alla brickor kan användas utan begränsning.

Dusch och toaletter Utomhus i direkt anslutning till TC. Toalett ﬁnns inte vid start.
Servering

Det ﬁnns två olika serveringar, dels kiosken vid Härlanda tjärn som Göteborgs IBK
driver och som säljer glass och godis, och dels vår egen välförsedda servering med
mackor, korv, drycker och hembakat.

GPS

För klasserna HD13-HD14 kommer vi att göra en GPS-uppföljning i ett av tälten
på TC. Ni som springer dessa försök att låna GPS, helst Forerunner 205, 305 eller
405. Ett mindre antal GPS-enheter kommer att ﬁnnas för utlåning. Först till kvarn.

Catching Features

Vi kommer att erbjuda möjlighet att springa några banor i Catching Features på TC.

Sportförsäljning

SM sport ﬁnns på plats.

Prisutdelning

De sammanlagt tre bästa i klasserna HD10-HD16 kommer vid en prisceremoni att
belönas. Prisutdelare är Lina Strand GMOK.

Plaketter

Samtliga löpare som genomfört minst tre tävlingar, kommer att tilldelas en plakett
vilken delas ut till respektive klubb.
Varmt välkomna
och
LYCK A T I L L I S KO G E N !

Tävlingsledning och banläggning
Thomas Sellgren (0739-446444) och Per Sander (0703-088140)

