
 

Tävlings-PM 

Öppna Falumästerskapen 

söndagen den 27 september 2015 

 

Tävlingsplats 

Tävlingsplats Årboheden (GPS: 67.33250N, 51.48005E). 

Vägvisning från väg 929 Sågmyra – Leksand. Därifrån c:a 2,5 km till Arenan 

Parkering På anvisad plats i anslutning till Arenan 

Parkeringsavgift 20 kr (lämnas vid ingången till arenan). 

Anmälan & avgifter 

Efteranmälan Efteranmälan sker i Eventor senast onsdag den 23 september klockan 23:59. 

Efteranmälda lottas ihop med ordinarie anmälda i samtliga klasser. 

Öppna klasser 

Direktanmälan 

Anmälan i klasserna Inskolning,ÖM1,ÖM3,ÖM5,ÖM8 och ÖM9 kan göras vid 

arenan mellan 09:30 – 1030. Start från klockan 10:00 och till sista ordinarie 

starttid. 

Anmälningsavgifter  Startavgift ungdom, 60 kr. 

 Övriga 110 kr. 

Förhöjd avgift för att förstärka prisbordet och för att satsa extra på 

ungdomarna. 

 Hyrbricka 30:- 

 Ej återlämnad Hyrbricka 400:- 

 Efteranmälan: 50% tillägg på anmälningsavgiften 

Fakturering i efterhand. 

Arena 

Avstånd Parkering – Arenan: 50 – 100 m 

Arenan – Start 450 m i skogsterräng 

Arenaservice Toaletter vid arenan. Ingen toalett vid starten. 

Första hjälpen finns i anslutning till målet. 

Observation av större vilt i tävlingsområdet skall rapporteras till viltrapporten 

Ingen dusch, barnpassning eller miniknat. 

Tävlingsinformation 

Tävlingsinformation Startlista anslås på arenan och i Eventor  

Resultatlista anslås på arenan och i Eventor. 

 



Karta  

 Rekognoserad och ritad 2013-2014 av Hans Carlsson. Reviderad våren – 

sommaren 2015. 

 Ekvidistans 5 m.  

 Skala: 

- H/D60 och äldre 1:7 500.  

- Övriga klasser 1:10 000.  

 Kontrolldefinitioner finns lösa vid start och även tryckta på kartan.  

 Lokala tecken 

- Kolbotten, på kartan  på definitionen  

Start  

 SI-pinnen töms på väg till start och skall checkas vid avprickning i 

startfållan. 

 Start från kl 10:00. 

 Valfri starttid för öppna klasser och inskolning. Start från 10.00 till sista 

ordinarie starttid. 

Startprocedur  

3 min före: upprop, avprickning och 

check av SI-bricka 

2 min före: kontrolldefinition erhålls  

1 min före: gå fram till kartlådan  

Starttid: ta karta och starta. 

Ungdomar i klasser upp till H16 och 

D16 får se på kartan en minut före 

start. 

I öppna klasser får man ta kartan 

och starta när man vill. Start sker 

med startstämpling i öppna klasser 

Start, 450 m orange/vit snitsel.  

Vägen till start är genom skogen 

bitvis obanat.  

SOFT:s tävlingsregler gäller vilket bland annat innebär att löpare skall bära 

heltäckande klädsel (klädselkontroll sker vid starten). 

Respektera startpersonalens instruktioner, dömd tjuvstart ger tidstillägg eller 

diskvalifikation. 

Maxtid: 2 timmar i alla klasser 

Ungdomar & 

nybörjare 

Skuggning  

Tävlingen ingår i Faluns ungdomskretsserie och skuggning är tillåten även i 

klasserna HD10-HD16 samt i inskolning och öppna klasser. Skuggning före 

eget lopp får endast utföras i klasserna Inskolning och ÖM1. I dessa klasser 

finns svartvita skuggningskartor vid starten.  

Glada och ledsna gubbar 

På inskolningsbanan finns glada och ledsna gubbar utplacerade. Glad gubbe = 

du är på rätt väg, Ledsen gubbe = du är på fel väg. 

Otydliga stigar  

Vissa otydliga stigar har markerats i terrängen med vit hängande snitsel. 

Berör endast ungdomsbanorna och då innan sista kontrollen. 

Förbjudna områden Rödmarkerade på kartan. Möjlighet finns att springa i kanten vid aktuella 

områden. Avser växande gröda och nyplanterat hygge. 

 



Banlängder Klass Längd  Klass Längd 

D10 2,1  H10 2,1 

D12 2,5  H12 2,5 

D14 3,6  H14 3,6 

D16 3,8  H16 4,9 

D18 4,3  H18 5,8 

D20 4,9  H20 6,5 

D21 6,5 
 

H21 8,8 

D40 4,3 
 

H40 7,3 

D50 3,8 
 

H50 4,9 

D60  3,5 
 

H60 4,6 

D70 2,4 
 

H70 4,2 

D80 2,4 
 

H80 2,4 

Insk. 1,8 
 

ÖM1 2,0 

ÖM3 2,4 
 

ÖM5 3,6 

ÖM8 4,3  ÖM9 7,3 
 

Passage vattendrag Hyttkvarnsån som genomkorsar tävlingsområdet i nord-sydlig riktning kan 

endast passeras vid den på tävlingskartan markerade broövergången. Gäller 

klasserna HD 14 och äldre samt ÖM 5, ÖM 8 och ÖM 9. 

Trafik Inom tävlingsområdet finns ett antal mindre vägar som är glest trafikerade. 

Varningsskyltar och funktionärer finns på platserna, men var ändock själv 

uppmärksam då du passerar eller springer utefter vägarna. Gäller samtliga 

klasser. 

Falukretsen Falumästerskapen är sista deltävlingen.  

Terrängbeskrivning  Ungdomsbanor: Lätt kupering med stort inslag av stigar, vägar och öppen 

mark. Mycket god framkomlighet och god sikt. Skogen består av vuxen gran 

och tallskog.  

Övriga: Måttlig kuperad, delvis detaljrik skogsterräng, bestående av gammal 

tall och granskog. Inslag av vägar och stigar inledningsvis. Förekomst av 

blåbärsris och ljung är på högre belägna partier, samt områden med hyggen 

och nyröjd ungskog. Vissa partier med stenbunden mark. Mestadels god 

framkomlighet.  

Stämplingssystem/

kontroller 

Sportidents stämplingssystem används (hyrpinnar finns).  

Sportident SI-card 5, 6, 8, 9, 10 och 11 kan användas.  

Bricknummer ska anges vid anmälan, annars tilldelas hyrbricka. Hyrbrickor 

delas ut i sekretariatet. Tömning av bricka sker på väg till start. Samtliga 

löpare checkar brickan i avprickningen vid starten. 

Kontroller markeras med orange/vita skärmar. Varje kontroll har 

stämplingsenhet och en stiftklämma som används om enheten inte fungerar. 

Övrigt 

HÅLL SVERIGE 

RENT 

Vi är gäster i byn och i skogen så använd de papperskorgar som finns och 

hjälp till att plocka upp det skräp som hamnar på backen.  

Tävlingsledare  

Banläggare  

 

Gunnar Löfkvist, 070-206 19 59, gunnar.lofkvist@telia.com 

Hans Carlsson 
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