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Klassindelning och banlängder. 

För banlängder se inbjudan och startlistan. 

Följande klasser är flyttade: 
D18 till D21K D35 till D21K 

H18 till H21K H20 till H21K 

 

Anmälan 

• Föranmälan 
o Efteranmälan (begränsat antal) kan göras vid tävlingen, senast 09:00. 

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 9:00-11:00. 

• Övrigt 

o Sportident bricknummer ska anges i anmälan, annars tilldelas en hyrbricka. 

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 Hyrbricka 30: - 

o Ej återlämnad hyrbricka 500: - 

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: Bultbo, vägen Bjursås-Sörskog, 3,5 km norr om Bjursås. 

• Vägvisning från riksväg 80, 1 km NV Bjursås. 

• Koordinater, arenan: 

o Long 15.3988 

o Lat 60.76147 
• Följ ovanstående instruktioner, åk inte på småvägar genom byarna fram till arenan. 

Avstånd 

• Parkering - Arenan: 0 - 200 m 

• Arenan - start: 450 m 
• Arenan - dusch: 50 m 

Tävlingsinformation 

• Startlista anslås på Arenan, i eventor, och på www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering. 

• Resultatlista anslås på Arenan, i eventor, och på www.idrottonline.se/falun/bjursasok-orientering. 

• Dala-cupen, se kompletterande information från Dalarnas orienteringsförbund, ungdom. 

• Nummerlappar finns vid starten för klasserna i Dala Cupen: D14, H14, D16 och H16. Nummer enligt 

startlistan. Nummerserier: 
H14 401- 

D14 501- 

H16 601- 

D16 701- 

• På slutet sitter kontrollerna tätt, kontrollera kodsiffrorna. 

• Vätska finns längs en större väg och är markerad med ett kryss på kartan. 

• Karta: 

o Tomasbo, utgiven och godkänd 2010. 

o Rekognoserad och ritad 2005-2009 av Löfgren Kart. 

o Reviderad och uppdaterad beträffande vegetation 2009-2012 av Bjursås OK. 

o Ekvidistans 5 m 

o Skala 1:15 000 för klasserna D16-D35 och H16-H35, dock ej motionsklasser. 

o Skala 1:7 500 för klasserna D65-D85 och H65-H85. 

o Skala 1:10 000 för övriga klasser, samtliga motionsklasser, samtliga öppna klasser. 

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

Bjursås OK.  

o Det finns någon otydlig stig som är markerade med vit snitsel. 

o Lösa kontrolldefinitioner i samtliga klasser. 

o Kontrolldefinitioner även på kartan i samtliga klasser, den är förminskad för att få plats. 

• Start 

o Huvudklasser från kl 10.00 enligt startlista, efteranmälda startar före. 

o Valfri starttid mellan kl. 10.00–11:45 för inskolning, u-klasser och öppna enligt kösystem. 

o Toaletter finns bara vid målet 

o Orange-vit snitsel, 450 m. 



• Terrängbeskrivning 

o Skogsmark bestående av barrskog i varierande ålder. De längre banorna passerar en större 

ravin med sämre framkomlighet.  

o För de kortare banorna finns inslag med stigar och kulturmark. 
o Normal till kraftig kupering där de längre banorna passerar en djup ravin. 

Förtydligande av kartan 

Skogsbilväg under byggnad. I början och 

slutet är den tillräckligt färdig för att 

markeras som en körväg. På mitten är den 

mer som en jordvall, och olämplig att 

springa på, där är den markerad som en 

”gles” drivningsväg. 

Berör de flesta banor för 14 år och äldre. 

 

 
 

Stenrösen, odlingsrösen 

De som är tillräckligt höga är markerade som 

höjd eller punkthöjd. Andra mer platta 

stenrösen är markerade som ett litet 

klapperstensfält. 

 

 
 

Några hyggen är planterade och är 

markerade som förbjudet område. Kanten är 

inte snitslad i terrängen.  

Berör de flesta banor för 14 år och äldre. 

 

 
 

Hyggen markerade med stående grönt 

linjeraster är på gränsen till svårframkomliga 

pga högt gräs och ormbunkar.  Sommaren 

som gått har varit gynnsam för växtligheten.  

Berör de flesta banor för 14 år och äldre. 

 

 
 

 

Sportident 

• Sportident stämplingssystem används. 

• Hyrbrickor finns för de som behöver det. 

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

• Töm brickan på väg till start 

• Vid starten ska alla "checka" sin bricka vid startfunktionär. 

• När man går i mål ska man målstämpla vid mållinjen 

• När man stämplar (registrera sig) vid kontrollerna ska det pipa eller blinka innan man får ta ur 

brickan 

o Om kontrollen inte piper eller blinkar, så ska du försöka igen och vänta (räkna till fem). 

o Om kontrollen ändå inte piper eller blinkar, så ska du stämpla i kartan med stiftklämman i 

någon av reservrutorna på kartan 

• ALLA skall efter målgång läsa in brickans information till datasystemet. 



• 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 endast 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, hamburgare, fikabröd och godis i sedvanlig omfattning. 

• Barnpassning finns vid arenan. Lägsta ålder 3 år. 

• Miniknat, start 9:00–11:00. 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 023-50355 

• Banläggare: Göte Rickardsson 

• Tävlingskontroll: Hans Kruskopf, Korsnäs IF OK 

• Bankontroll: Hans Carlsson, Bjursås OK 
• E-post: bjursok@dalnet.se 

 

Välkomna önskar Bjursås OK 


