Stockholms Rävjägare, SJR, och SSA inbjuder till:

SM i rävjakt (radiopeljorientering)
17-18 augusti i Tveta, Södertälje
Tävlingscentrum: Tvetagårdens vandrarhem, strax söder om Södertälje, http://www.tvetagarden.nu

Övernattning:

Säng i 2,4 eller 6-bäddsrum, medtag egna sängkläder/sovsäck. Gemensam bokning görs av
tävlingsledningen. Önskas annat boende finns ex. Eklundsnäs camping ca. 3 km från Tveta.
Se punkten anmälan för mer info.

Tävlingar:

Enligt SM-regler, vilket innebär:
• Gemensam start, målgång vid sista kontroll, inom maxtid som meddelas före start.
• Alla klasser skall ta alla kontroller.
• 5 kontroller på natten.
• 7 kontroller på dagen.
Terräng: Kuperad skogsterräng med stigar och ev. blöta mossar.
Stämpling: SportIdent, lånepinnar finns.
Frekvens: 3,579 MHz.

Tävlingsavgift: 450 kr vilket inkluderar logi, enklare nattmat, frukost.
Endast tävlingar: 150 kr
Ändringar:

Meddelas via email eller senast vid samling.

Anmälan:

Per e-post till peder.hp@comhem.se eller via telefon/sms: 0703-556029
Om man vill vara säker på att få sängplats vid vandrarhemmet önskas svar senast den 4 augusti.
Det kan ev. ordna sig även om man är senare med anmälan. Om man INTE behöver sängplats
räcker det med anmälan senast 12 augusti. Anledningen till detta är att vi gör en gemsam
bokning av sängplatserna
Ange:
Namn och klubb.
Klass eller födelseår.
SportIdent-nr eller om du saknar SI-pinne och vill låna.
Om man vill ha sängplats på vandrarhemmet.

Preliminärt program.
Fredag den 18 augusti
17.00
Tävlingscentrum öppnar. Incheckning och fika.
Anmälan av lag till lagtävlingen.
19.00
SM-möte
20.00
Utdelning av kartor, A4, 1:10000, ekvidistans 5m
20.40
Gemensam gång till nattetappens startplats (5 min)
20.58
Gemensam start för nattetappen, sändarna och tidtagning startar 21.00
21.45-00.00
Avläsning av SportIdent i tävlingscentrum. Dusch och nattmål
Lördag den 19 augusti.
07.00
Frukost
07.30
Utdelning av kartor, A4, 1:10000, ekvidistans 5m
08.20
Gemensam avfärd med bil till startplatsen för dagetappen (ca. 10 min).
08.58
Gemensam start för dagetappen, sändarna och tidtagning startar 09.00
11.30-14.00
Dusch, fika och prisutdelning vid tävlingscentrum.
SM-regler
Se: www.pejla.se/sm_rules.htm
Jury och banläggare: Peder Haugaard-Pedersen och Anders Wändahl.
Välkomna
Peder Haugaard-Pedersen, SM0GNS
Anders Wändahl, SM0HPL
för Stockholms Rävjägare

