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PM för Vilselöpet lördag 28 september 2019
Tävlingsarena

Värhult. Vägvisning längs väg 15, Kylinge - Jämshög
OBS! Parkering både öster och väster om väg 15, beroende på varifrån ni kommer.
Detta för att undvika vänstersväng till parkering.

Parkering - arena

Max gångväg 500 meter.
OBS! De som har parkerat sina bilar öster om väg 15, måste korsa vägen för att komma
till arenan. Var försiktig när ni korsar vägen. Håll uppsikt över “familjen”.
Vägvakt finns på morgonen, som hjälper till. Respektera anvisningarna!

Strukna klasser

D12K, H12K, H14K, D16K, D21K, H21K, D80, D85

Utländska löpare

Utländska löpare skall betala kontant i tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen.

Start

Följ väg orange-vit snitsel 300 m, norr ut från arenan.
Startlistor publiceras efter att alla efteranmälda registrerats. Efteranmälda lottas in i
startfältet.
Ingen toalett vid start. Uppvärmning på arenaängen och i startsnitselns närhet.
Respektera markerat tävlingsområde.
Glöm inte att tömma och checka!

Överdrag

Ingen transport av överdragskläder från start

Stämplingssystem

Sportident. Hyrbricka 30 kr, ej återlämnad bricka debiteras 500 kr. Hyrbrickor utlämnas
vid sekretariatet.

Maxtid

Maxtid 2,5 timmar

Karta

Rammsjön, reviderad 2019 av Per-Ola Olsson enligt ISOM 2017.
DH45 och äldre samt Öppna klasser 1:7 500 (förutom Ö9),
övriga klasser skala 1:10 000. Ekvidistans 5 meter med blå meridianer
Digitalutskrift av certifierad utskrivare Pernillas Grafiska.
Jakttorn och jaktåtlar är ej redovisade på kartan.

Terräng

Mycket varierande skogsmark med inslag av “allt”.
Övervägande bokskog, några mindre områden med blandskog och fullvuxen granskog.
Framkomligheten är mestadels god med inslag av tät och gallrad skog samt hyggen.
Måttlig till stark kupering med inslag av flack höjdplatå.
Tävlingsområdet genomkorsas av ett elstängsel, som under tävlingsdagen inte är
strömförande. Elstängslet är markerat på kartan. OBS! Visa varsamhet när ni korsar
stängslet.
Körvägar över gårdsplan får användas, se anslaget kartprov.

Kontroller

Kontrollställningar består av aluminiumställning som är försedd med Sportidentenhet,
stiftklämma och skärm. Kontrollkoden står på enheten och på ställningen.
Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Om enheten är ur funktion ska
stämpling göras med stiftklämma i reservruta på kartan.
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Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivning finns tryckt på kartan. Det finns även lösa kontrollbeskrivningar vid
starten.

Vätska på banan

Vätskekontroll finns på banorna i klasserna D21, H21, H40, H35, Ö9, vid en kontroll.
Vätskan består av vatten och hemmagjord sportdryck (vatten, druvsocker, salt smaksatt
med lite saft).
Ev. gelpaket slängs i anslutning till kontrollställning.

Förbjudna områden

Förbjudet område är markerat på tävlingskartan, en plöjd åker.

Skuggning

Löpare i tävlingsklass får före eget lopp utföra skuggning i Inskolningsklass, U1, U2,
Öppen 1. I övriga Öppna klasser får skuggning endast ske efter eget lopp.

Öppna klasser

Försäljning mellan 9.00-10.45, se mer information i särskilt PM på arenan.
Första start 9.30. Sista start ca kl 11.30 (se PM)
OBS! Öppen 9 har 1:10 000 karta.

Viltrapport

Rapportera om du har observerat älg, rådjur, dovhjort eller vildsvin. Lämna gärna
rapport om raserade stenmurar eller stängsel!

Toaletter

Vid arenan. OBS! Inga toaletter vid start

Dusch

Varmdusch utomhus vid arenan

Första hjälpen

I anslutning till arenan, intill barnpassningen.

Försäljning

Välförsett Vilse-café på arenan.

Barnpassning

Vid arenan. Öppnar kl. 9.00

Miniknat

Vid arenan

Priser

Priser delas ut i ungdomsklasser och upp till och med DH21. I övriga klasser lottas det ut
ett antal priser bland fullföljande deltagare.

Tävlingsledare

Kerstin Tjernlund, 070-6273463 kerstin.tjernlund@gmail.com
Margaretha Svensson, 070-6106381 margaretha.svensson@oktv.se

Banläggare

Per-Arne Höög, 076-8129451

Bankontrollant

Anders Henriksson, OK Skogsfalken

Tävlingskontrollant

Ulf Jungstrand, OK Skogsfalken

Tävlingsjury

OK Skogsfalken juryklubb och Lennart Smedenmark ordförande

God tur i skogen och Lycka till!
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