PM
DM Natt för Västergötland
fredag 17 september 2010

Samling
Sporthallen vid Tibro Gymnasieskola. Vägvisning sker från väg 49 Skövde-Karlsborg västra
infarten till Tibro vid MIO och väg 201 Tibro-Hjo. P-TC max 300 m.
Parkering
Parkering tillhörande Tibro Gymnasium. Gratis parkering.
Starttider
OBS- Första start framflyttad 15 minuter till 20.45. Efteranmälda startar sist i respektive klass.
Öppna klasser startar mellan 20.45-21.45.
Efteranmälan
Efteranmälan är möjligt på tävlingsdagen fram till första start och i mån av att kartorna räcker.
Detta sker via telefon eller på TC. Telefonnummer: 073-6614836.
Ihopslagna klasser
Enligt SOFT’s mästerskapsregler. H80 till H75- klassen blir H75, D75 utgår – inga anmälda, D70 till
D65- klassen blir D65. D60 till D55- lassen blir D55, D35 utgår – inga anmälda, D20 utgår – inga
anmälda, D10 utgår – inga anmälda.
Start
Busstransport till start från 20.00 och därefter var 10:e minut. Restid ca 10 minuter
Ca 600 m från avstigningsplats till start rödvita pilar + marschaller. Begränsade toalettmöjligheter
vid start.
Överdragskäder kan lämnas vid starten och återlämnas i direkt anslutning till målet.
SportIdent
Tömning av sportIdentbrickor sker direkt efter avstigning buss på väg till start.
Terräng
Gott om stigar och vägar. God till mycket god framkomlighet. Flera intressanta rullstensåsar finns
i området.
Samtliga löpare passerar en bäck med känsliga flodmusslor. Vi rekommenderar därför att man
passerar via de utmärkta broarna.
Passage av trafikerad väg
Klasserna HD10, HD12, U1, U2, U3, Ö1 samt Ö2 passerar inte denna väg. Övriga klasser bör iakta
uppmärksamhet vid passerandet av vägen.
Karta
Skala 1:7500 för HD60 och äldre. Övriga klasser 1:10000
Klass H21 har kartbyte: Båda kartorna fås i startögonblicket.
Kartritare: Göran Larsson. Kartutskrift: Yngve Malmlöf
Inomhus-arena
Inomhus-arena i Sporthallen för samling, information, sportförsäljning, servering, omklädning,
dusch och toaletter. Inga orienteringsskor tillåts i Sporthallen.
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Dusch
De tävlande ombeds att spara på varmvattnet så att det räcker till samtliga deltagare.
Prisutdelning
För samtliga klasser ca kl. 23.00. 2 stycken fina nyckelskåp utlottas bland alla startande. Dragning
sker vid prisutdelningen, närvaro krävs.
Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler gäller med de tillägg som anges i detta PM.
Tävlingsledning
Tävlingsledare Mats Ahnheim, bitr. tävlingsledare Bo Klamfelt
Tävlingsjury
Roland Nilsson FAIK, Maria Widmark IF Hagen, Suzy Larsson OK Skogshjortarna
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