Tullinge SK inbjuder till

Svenska Mästerskapen, Ultralång distans
söndagen den 2 april 2006

Tävlingen genomförs till stor del i ett detaljrikt och Mälarnära tävlingsområde, som inte är
använt för orientering i modern tid
Ingår i Elitserien och Silva Junior Cup
Klasser och
banlängder

D21 18,0km
D20 14,0km

Tävlingsarena

Malmängen, ca 9 km NV Salems kyrka. Vägvisning från gamla E4 mellan Salem
och Södertälje. Därifrån 5km till TC

Parkering

Parkering – TC, 0-300m. Vid sen snösmältning kan avståndet från parkering bli
upp till 1500m.

Start

Gemensam start klassvis på arenan. Första start kl. 10.00.

Spridningsmetod

Gafflade slingor med varvning på arenan.

Karta

Skala 1:15000 med 5m ekvidistans, reviderad 2005 av Bertil Lundqvist. Kartklipp
finns på hemsidan.

Terrängbeskrivning

Måttligt kuperad detaljrik skogsterräng med litet inslag av kulturmark. Ett mindre
antal stigar, vägar, hyggen och kraftledningar genomlöper området. Mestadels
god framkomlighet. I den västra delen av tävlingsområdet arrangerades en elittest
1998. Den östra delen är jungfrulig. Området ligger inom Bornsjörns
naturreservat. Där har det inte arrangerats någon tävling på 20 år. Bilder från
terrängen finns på Ultralång SM’s hemsida. Eftersom vildsvin förekommer i
området så är marken ibland uppbökad.

Stämplingssystem

Sport-Ident. SI-Card 6 kommer att behövas i alla klasser utom D20. Löpare som
ej angett bricknummer vid anmälan tilldelas en bricka genom arrangörens försorg.

Anmälan

Ingen deltagarbegränsning, alla som anmäler sig får delta. Anmälan till Svenska
Mästerskpen är öppen för löpare som representerar en svensk förening ansluten
till SOFT. Till deltävlingen i Elitserien är dessutom löpare i utländska föreningar
välkomna att anmäla sig (räknas inte in i SM utan endast i Elitserien).

H21 25,5km
H20 20,0km

Anmälan ska ske via Klubben Online och vara arrangören tillhanda senast
måndagen den 13 mars.
Efteranmälan

Ska vara arrangören tillhanda senast måndagen den 27 mars. Efteranmälan sker
via Klubben Online.

Anmälningsavgift

365 kr/deltagare. Efteranmälan 465 kr/deltagare. Avgifterna faktureras efter
tävlingen.

Startlista

Anslås på Ultralång SM’s hemsida onsdagen den 29 mars. Det är den tävlandes
skyldighet att kontrollera att anmälan är registrerad och att man är med i
startlistan.

Fältmåltid

Fältmåltid ingår i deltagaravgiften. Vegetariskt alternativ anges vid anmälan i
Klubben Online. Extra fältmåltid för publik/ledare kan för beställas via klubben
online till ett pris av 60kr.

Service

Servering, varmdusch med omklädning i tält, WC och sjukvård.

Tävlingskansli

Redovisas i tävlings-PM. Tills vidare hänvisas till personerna under punkten
information nedan.

Logi/transport

I deltagaravgiften ingår logi på hårt underlag natten mellan lördagen och
söndagen samt transport till och ifrån tävlingsarenan. Behov av logi på hårt
underlag samt transport anges vid anmälan i Klubben Online. För ytterligare logi
alternativ se förslag på Ultralång SM’s hemsida.

Information

Ultralång SM’s hemsida http://sm2006.tsk.a.se/

Ledarpaket

Ledarpakt (Kartor, Startlista, PM samt Fältmåltid) beställes via Klubben Online.
Kostnad 100kr.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler tillämpas under tävlingen.

Gamla kartor

Gamla kartor över området går att köpa, se info på Ultralång SM’s hemsida.
Hela området: 1:20000 ritad 1973 av Tullinge SK och IFK Tumba och använd vid
Stockholms DM 1973.
Västra delen: 1:10000 ritad 1998 av IFK Södertälje och använd vid en elittest
1998.

Publiktävling

För ledare och publik finns tre Öppna banor. Ö7 3,5 km (blå), Ö8 5,5 km (svart)
och Ö9 7,0 km (svart). Se separat inbjudan på Ultralång SM’s hemsida

Hemsida

http://sm2006.tsk.a.se/

Tävlingsledning

Björn Axelsson 08-53030308, bj.ax@privat.utfors.se
Göran Längheim 08-7782161, gorn.langheim@bredband.net

Banläggare

Kenneth Olander 08-55065815, kennet.olander@telia.com
P-O Kivisäkk 08-53039359, per-ove.kivisakk@telia.com

Pressansvarig

Pia-Lena Putkonen 070-6924582, pia.putkonen@alfa.telenordia.se

Logi frågor

Peter Karlberg 08-7782531, peter.karlberg@glocalnet.net

Speaker

Per Forsberg

Tävlingskontrollant

Lars Forsberg OK Ravinen

Bankontrollant

Anders Winell Tumba Mälarhöjdens OK

