
      PM Falukretsens ungdomsserie
Onsdagen den 2 juni 2021

  

Det är fortfarande smittspridning i samhället och det innebär försiktighet.
Vi följer SOFT:s anvisningar och rekommendationer. Stanna hemma om du är sjuk, 
undvik samåkning utanför familj eller de som du dagligen umgås med. Håll avstånd 
och gå direkt till start från parkeringen. Efter målgång och utstämpling gå direkt till 
parkeringen. 

Vi arrangerar ungdomstävlingen som en träning och då med olika startgrupper för 
varje förening. Startgrupperna anges nedan.  
 
Samling:
Årboheden. Skärm utefter vägen mellan Sågmyra och Leksand. Därefter 2 km till 
parkering,

Parkering:
I anslutning till start och mål. 
Du går direkt till start från parkering. 

Toalett:
Finns i anslutning till startplatsen.

Klasser och banlängder:
D10 2,1 km, H10 2,2 km, D12 2,5 km, H12 2,6 km, HD14 3,4 km, HD16 3,8 km.

Startgrupper: 
Varje klubb tilldelas startgrupp enligt följande.
Kl 18.00-18.30    Svärdsjö SOK, Korsnäs IFOK, Karlsbyhedens IK, Grycksbo IFOK
Kl 18.30-19.00    OK Kåre

Start:
Avstånd parkering-startplats 75 meter.
STARTSTÄMPLING. Funktionär anvisar starttid och prickar av löparen.

Kontrolldefinitioner:
OBS! Finns enbart tryckta på kartan.

Karta:
Årboheden i skala 1:10000 för HD16 samt 1:7500 för övriga klasser.
Kartan upprättad 2014. Reviderad våren 2021.



Terräng:
Måttligt kuperad skogsterräng med stort inslag av stigar, vägar och öppen mark..  
Mestadels mycket lättframkomlig och löpvänlig terräng. Inslag av smärre områden 
med tät ungskog. Avsaknad av hyggen.  

Förbjudna områden:
Finns ett antal åkrar med växande gröda och de får inte beträdas. Dessa områden år 
på kartan rödmarkerade. Tomtmark får inte heller beträdas.

Otydliga stigar och extra stig.
Dessa är vitsnitslade. Extra stig är på kartan markerad med streckad röd linje.

Bilvägar inom tävlingsområdet:
Sporadisk biltrafik, men var ändå uppmärksam då du korsar bilväg.

Mål/Utstämpling
Efter målgång följ snitsel c:a 20 m till utstämpling. Efter utstämpling gå direkt till 
parkering.

Stämplingsystem:
Sportident – Inga pinnar finns att låna.

Dusch:
Ingen dusch.

Livelox:
Tävlingen läggs upp på Livelox.

Resultat:
Endast på Eventor

Tävlingsledare/banläggare
Hans Carlsson 0767 145866


