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Klassindelning och banlängder. 

Klass Längd Klass Längd Klass Längd Klass Längd Klass Längd 

D10 2,0 km D21 5,4 Km H10 2,0 km H21 7,5 km Insk 0,9 Km 
D12 2,9 km D40 4,6 km H12 2,9 km H40 5,4 km U3 2,9 km 
D14 3,1 km D50 3,7 km H14 3,1 km H50 4,6 km ÖM1 2,0 km 
D16 3,7 km D60 3,1 km H16 4,6 km H60 3,7 km ÖM5 3,1 km 
D17-20 4,6 km   H17-20 5,4 km H70 3,1 km ÖM8 5,4 km 

Anmälan 

 Föranmälan 
o Anmälan sker i Eventor senast söndag den 16 september, klockan 23:59. 

o Efteranmälan sker i Eventor senast onsdag den 19 september, klockan 23:59.  
o Efteranmälan (begränsat antal) kan också göras vid tävlingen. 

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

 Direktanmälan 
o Direktanmälan kan ske i öppna klasser och inskolning på tävlingens arena kl 20:00-21:00. 

 Övrigt 

o Sportident bricknummer ska anges i anmälan. 
o Genom anmälan godkänns att namnet läggs ut på Internet i start- och resultatlistor. 

 Anmälningsavgifter 
o Vuxna 90: - 

o Ungdom till och med 16 år 50: - 
o Vid efteranmälan; 50 % tillägg på anmälningsavgiften. 

o Vid efteranmälan vid tävlingen; 100 % tillägg på anmälningsavgiften. 
o Avgifter inbetalas mot faktura som skickas till respektive klubb. 

o Betalningsvillkor 30 dagar netto. 

Hitta hit 

 Samling: Bjursås OKs klubbstuga, Kvarntäkt, vägen Bjursås-Rog. 

Avstånd 

mailto:bjursok@dalnet.se


 Parkering - Arenan: 0- 200 m 
 Arenan - start: 900 m 
 Arenan - mål: 750 m 
 Arenan - dusch: 0 m 

Tävlingsinformation 

 Startlista anslås på Arenan, och på vår hemsida www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering 
 Resultatlista anslås på Arenan, och på vår hemsida www.idrottonline.se/falun/bjursasok-

orientering 
 Karta: 

o Bjursberget, utgiven och godkänd 2008. 
o Reviderad och uppdaterad 2008-2012 av Bjursås OK. 

o Ekvidistans 5 m 
o Skala 1:15 000 i H21 1:10 000, övriga klasser 1:10 000. 

o Färglaserutskrift av Bjursås OK för samtliga klasser.  
 Start 

o Huvudklasser från kl 19.00 enligt startlista, efteranmälda startar sist. 
o Valfri starttid mellan kl. 19.00–20:00 för inskolning, u-klasser och öppna enligt kösystem. 

 Mål 
o Målstämplingen är belägen 750 meter från arenan. Avläsning sker efter en promenad till 

arenan. 
 Terrängbeskrivning 

o Kraftig kupering för samtliga klasser. 
o Skogsmark bestående av barrskog i varierande ålder.  
o Området genomkorsas av ett flertal stigar. 

 Sportident stämplingssystem används. 
 Sportident bricka SI-card 5 och 6 kan användas. 
 SOFT:s tävlingsregler gäller, respektera att det inte är tillåtet att beträda tomtmark eller förbjudna 

områden markerade på kartan (violett streckat område). 

Arena service 

 Parkering endast på anvisad plats, avgift 20: -. 
 Varmdusch inomhus i anslutning till arenan. 
 Toaletter i anslutning till arenan. 

Huvudfunktionärer 

 Tävlingsledare: Gunnar Löfkvist 023-50355 
 Banläggare: Hans Carlsson 
 E-post: bjursok@dalnet.se 

 

Välkomna önskar Bjursås OK 
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