Klubbmatch
Södra Vätterbygdens Veteraner och IKHP Huskvarna inbjuder till klubbmatch
mot Höglandets veteraner torsdagen den 1 september 2022
Banlängder
Korta banan
Mellanbanan
Långa banan
Lätta banan

1 750 m
3 000 m
3 700 m
1 450 m

Klasser
D65‐, H75‐
D55‐60, H70
D50, H50‐65
Öppen

Kartskala
1:5 000
1:7 500
1:7 500
1:5 000

OBS! Åldersfördelningen är endast en rekommendation, undantag kan göras.
Lagtävling
‐
‐
‐

10 deltagare från vardera korta banan och mellanbanan samt 7 deltagare från
långa banan skall ingå i laget. Minst 6 damer från valfria banor skall ingå i
laget. Dessutom räknas deltagarpoäng med 1 poäng/startande där även lätta
banan är inkluderad.

Anmälan
‐
‐

Via Eventor senast fredagen den 26 augusti eller via mail till Sonny Andersson
sonny‐andersson@4647.se alt. tel. 070‐560 15 81.
Anmälan kan även göras på: https://veteranol.se/index.php/anmalan/

Efteranmälan Senast måndagen den 29 augusti till Sonny Andersson via mail eller telefon
‐
enligt ovan. Ingen efteranmälningsavgift tas ut.
Avgift
‐

40 kr, betalas kontant på TC eller via Swish 123 393 03 44.
OBS! Ange namn och klubb vid Swish.

Stämpling

SportIdent. Ange bricknummer vid anmälan. Lånebrickor finns.

Karta

Smedstorp‐Mårtensdrätt reviderad av Göran Öhlund 2022, ekvidistans 2,5 m.

Terräng‐
beskrivning
‐
‐
‐

Skogsmark med litet inslag av körvägar och stigar, mindre och medelstora
mossar förekommer, södra delen av området har svag kupering medan den
norra delen av området har måttlig kupering samt stor förekomst av stenar.
I huvudsak god framkomlighet men områden med begränsad framkomlighet
förekommer.

Samling
‐

Mårtensdrätt, vägvisning i Sund utmed väg 132 Huskvarna‐Aneby, därifrån
6 km till TC.

Parkering

I anslutning till TC, följ anvisning från P‐funktionärer.

Start

Första start kl.10.00. Startstämpling efter lottad startlista. 700 m till start.

Dusch, fika

Finns ej, medtag eget vatten och fika.

Banläggare

Sven‐Åke Karlsson och Göran Öhlund.

Upplysningar

Sven‐Åke Karlsson 070‐246 22 30

Välkomna till höstens klubbmatch!

