PM for Finans-NM i orientering 2017

Arena
Gapahuken ved Tallmon Naturreservat. Merket med orienteringsflagg fra riksväg 61 ved
Charlottenberg. 10 minutters gangtid fra Thon-hotellet.

Parkering
Langs vegen Källgatan. 100 meter fra arena.

Lagspose
Lagspose med SportIdent-leiebrikker til hver finansinstitusjon og intern startliste kan hentes
på arenaen fra 1 time før første start.

Start
Avstand til start er 1200 meter på lørdag og 500 meter på søndag. Det er merket til start
med røde og hvite bånd.
Første start lørdag kl 12.00.
Første start søndag kl 11.00.

Bruk av SportIdent
SportIdent er et system for elektronisk tidtaking og stemplingskontroll.
Før start må SportIdent-brikken tømmes. Det gjøres på start. Brikken stikkes ned i enheten
merket «tøm» til den lyser og piper. Etterpå sjekkes det om tømmingen er i orden på «sjekkenheten». Når den lyser og piper, er brikken klar til start.
På postene skal løperne stemple ved å stikke brikken ned i enheten med riktig kodenummer
og holde den der til det kommer lyd og lyssignal. Da er stemplingen registrert.
I mål stemples det på mål-enheten før brikken leses av for å sjekke at alle postene er tatt i
riktig rekkefølge. Hvis det stemples på flere poster enn de som er i egen løype, går det bra.
Kravet er at alle postene må være registrert i riktig rekkefølge.

Terreng
Lørdag: Terrenget er dels en rask furumo, dels ravinedaler ned mot Vrångsälven med noe
tettere vegetasjon. Det er et rikt stinett.
To ravinedaler er forbudt område på grunn av fredningsbestemmelsene. Disse er merket
med røde striper på kartet.
Søndag: Første del av løpet går i urbant terreng, mens siste del går på samme terreng som
lørdag.

Kart
Kartet var nytt i 2013. Det er revidert ved flere anledninger etterpå. Målestokken er 1 : 7 500
på lørdag og 1 : 5 000 på søndag. Ekvidistanse 5 meter.

Klasser og løyper
Lørdag:
3,9 km

A-nivå

H17-39

3,3 km

A/B-nivå

H50-54, H55-59

2,8 km

A/B-nivå

D40-49, D50-54, H60-69

2,4 km

B-nivå

D55-69, H70-

1,8 km

B-nivå

D70-

1,8 km

N-nivå

D-Nybegynner

2,2 km

C-nivå

D-Trim, H-trim

Søndag:
2,3 km

A/B-nivå

D40-49, D50-54, H17-39, H50-54, H55-59

2,0 km

A/B-nivå

D55-69, D70-, H60-69, H70-

1,8 km

C/N-nivå

D-trim, H-trim

Kiosk
Kiosk med kaker, vafler, brus og kaffe begge dager.
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