PM
för Vinterrace
5/1 2020
Etapp 1
Samling:

Undavallen -Undavägen
Koordinater: N 58° 20'10,8'' O 11° 49'32,2''

Parkering:

I anslutning till klubbstugan.

Vägvisning:

Från Undavägen som du når från väg 44 mellan Torp Köpcentrum
och tunnlarna mot Uddevalla följ skylt Unda,
-sedan finns skärmar

Start:

Gemensam kl. 11:00. Avstånd 50 meter.
Kartan är märkt med namn

Startlista:

I omklädningsrummen och på Eventor 4/1.
Kolla bricknummer!

Omkläd. /Dusch:

Inomhus i klubbstugan

Efteranmälan:

Senast 4 januari kl. 16.00 via Eventor
haiforientering@gmail.com mot 50% högre avgift.

Terräng:

Till stor del i ett nytt område.
Blandat skog och asfalt. Dubbade skor rekommenderas på mellan
och långa banan för eventuellt hala klippor.
Respektera tomtmarken, Några sträckor är likt sprint runt tomter.
Finns ett förbjudet område precis i början på mellan och långa
banan, respektera det.

Kartan:

Skalan 1:7 500. För korta och mellan banan

OBS! Skala 1:8 500 för långa banan
På en udde är Uddevallabron bortklippt, för att se terrängen under, den är ca
30 m upp i luften. Där bron är utmärkt på kartan är den betydligt lägre och går
att användas som ledstång (under den).
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Banan:

Fjärils-bo för mellan och långa banan.
Korta banan är rak.
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Det är tillåtet att passera både startplats och målplats
2
under loppet.
Trafikerade vägar passeras av alla löpare. Var uppmärksam och
försiktig!

Här bredvid ser ni banprofilen för den korta
banan. Observera kontroll 1 också ska
stämplas som kontroll 8. Samt att kontroll 2
också ska stämplas som kontroll 7.

Även mellan banan har samma kontroll för
nr 2 och 13,
(samt bo kontrollen som passeras 3 gånger)

Utläsning:

I klubbstugan

Cafeteria:

I klubbstugan, övervägande ekologiska produkter.

OBS! Ingång på långsidan mot fotbollsplanen

Kontaktperson:

Bibbi H. 0707775595

Kom ihåg att det är kul att orientera!

Herrestads AIF önskar alla lycka till i skogen!
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