
 

 

Bjursås OK inbjuder till 

DM medeldistans 

lördag 

7 september 2013 

Ingår även i Dalacupen för HD14 och HD16 

samt Mellanskogs mästarjackor för HD21 och 

Mellanskogs utvecklingspris för  

HD20 och HD18 

 

 

Tävlingsplats Attjärnbo, Bjursås. Längs vägen Bjursås – Finnbo, ca 6 km från Bjursås. 

Vägvisning från korsvägen (riksvägen) i Bjursås. 

Klassindelning och 
banlängder DM 

Klass Banlängd Klass Banlängd 

D10 1,7 H10 1,7 

D12 2,5 H12 2,5 

D14 3,0 H14 3,0 

D16 3,5 H16 3,5 

D18 3,6 H18 4,0 

D20 4,0 H20 4,7 

D21 4,7 H21 4,8 

D35 3,6 H35 4,7 

D40 3,6 H40 4,0 

D45 2,9 H45 4,0 

D50 2,9 H50 3,6 

D55 2,9 H55 3,6 

D60 2,5 H60 3,6 

D65 2,5 H65 2,9 

D70 2,5 H70 2,9 

D75 2,0 H75 2,9 

D80 2,0 H80 2,5 

D85 2,0 H85 2,5 
 

Klassindelning och 
banlängder övriga 
klasser 

Klass Banlängd Klass Banlängd 

D12 Kort 1,7 Inskolning (grön) 1,7 

D14 Kort 2,5 U1 (grön) 2,0 

D16 Kort 3,0 U2/ÖM1 (vit) 2,4 

H12 Kort 1,7 ÖM3 (gul) 2,8 

H14 Kort 2,5 ÖM5 (orange/röd) 3,2 

H16 Kort 3,0 ÖM7 (blå) 2,9 

  ÖM8 (svart) 4,3 
 



Anmälan Anmälan sker i Eventor senast söndag den 1 september, klockan 23:59. 

Efteranmälan sker i Eventor senast tisdag den 3 september, klockan 23:59. 

Sportident bricknummer ska anges i anmälan.  

Eventuella anmälningsuppgifter utanför Eventor skickas till Bjursås OK E-post 
bjursok@dalnet.se. 

Anmälningsavgifter: 

 Startavgift ungdom, 60 kr. 

 Startavgift vuxen, 100 kr. 

 Hyrbricka 50:- 

 Ej återlämnad Hyrbricka 400:- 

 Vid efteranmälan; 50% tillägg på anmälningsavgiften 

 Avgifter inbetalas mot faktura som skickas till respektive klubb (betalningsvillkor 30 
dagar netto) 

Öppna klasser Anmälan i öppna klasser och inskolning kan göras vid arenan mellan 10:00 – 12:00. Start från 
klockan 11:00 och till sista ordinarie starttid i DM-klasserna. 

Avstånd Parkering i anslutning till arenan 

Arenan – start: 500 m 

Arenan – dusch: 100 m 

Tävlingsinformation Startlista anslås på arenan och i Eventor. 

Resultatlista anslås på arenan och i Eventor. 

Nummerlappar, se information i PM. 

Karta  

 Björsberg/Attjärnbo. 

 Rekognoserad och ritad 2012-2013 av Håkan Holmberg. 

 Ekvidistans 5 m.  

 Skala: 
- HD65 och äldre 1:7 500. 
- Övriga klasser 1:10 000 

 Certifierad färglaserutskrift för klasserna D16-D60 och H16-H60. Övriga 
klasser utskrivna av Bjursås OK.  

 Kontrolldefinitioner finns lösa till samtliga klasser och även tryckt på kartan.  

Start  

 Huvudklasser från kl 11:00 enligt startlista, efteranmälda startar före. 

 Valfri starttid för öppna klasser, U1, U2 och inskolning. Start mellan 11.00 och till 
sista ordinarie starttid i DM-klasserna. 

 Finns behov av anpassad starttid för föräldrar med barn i inskolning eller u-klasser, 
kontakta sekretariatet. 

Terrängbeskrivning  

 Rejäl skogsmark med blåbärsris.  

 Begränsat inslag av stigar/vägar inslag av kulturmark runt arenan.  

 Måttligt till stark kupering. Det finns några farliga branter i närheten av en ravin. 

Priser 

 DM plaketter för motsvarande klasser.  

 För ungdomklasser upp till HD14 finns även andra priser. 



SOFT:s tävlingsregler gäller, och då naturligtvis också reglerna att det inte är tillåtet att 
beträda tomtmark eller förbjudna områden markerade på kartan (violett streckat område).  

Skuggning är tillåten på klasser som inte är DM-klasser.  

Sportident Sportident stämplingssystem används (hyrbrickor finns).  

Sportident bricka SI-card 5, 6 och 9 kan användas.  

Töm brickan på väg till start.  

Vid starten ska alla "checka" sin bricka vid avprickning. 

När man stämplar (registrera sig) vid kontrollerna ska det pipa eller blinka innan man får ta 
ur brickan. Om kontrollen inte piper eller blinkar, så ska du försöka igen och vänta (räkna till 
fem). Om kontrollen ändå inte piper eller blinkar, så ska du stämpla i kartan med 
stiftklämman i någon av reservrutorna på kartan.  

När man går i mål ska man målstämpla vid mållinjen.  

Efter målgång skall alla läsa in brickans information i datorsystemet.  

Om du har stämplat i en reservruta på kartan måste du visa upp den stämplingen för att bli 
godkänd, du visar upp den vid informationen. 

Arena service Parkering på anvisad plats. Avgift 20: -/bil 50: -/buss. Var god meddela arrangören vid behov 
av bussparkering. 

Varmdusch i anslutning till arenan. 

Toaletter i anslutning till arenan. 

Försäljning av kaffe, korv, fikabröd och godis i sedvanlig omfattning samt hamburgare. 

Barnpassning, se information om detaljer i PM. Lägsta ålder 3 år. 

Miniknat, start 10:00–12:00. Avgift 20: -. Det går att "pipa" med Sportident vid kontrollerna, 
men det blir inga tider eller remsa efter. Inga hyrbrickor men det går bra att använda t.ex. 
förälders bricka. 

Sportförsäljning av LETRO sport. 

Huvudfunktionärer Tävlingsledare Gunnar Löfkvist 023-503 55, 070-206 19 59 

Biträdande tävlingsledare Johan Hallgren 023-540 15, 073-800 64 92 

Banläggare Johan Hallgren, Ronja Björklund, Jan-Olof 
Björklund 

E-post bjursok@dalnet.se 
 

 


