
.

Vi ska arrangera en 

sportslig och 

utslagsgivande SM-

stafett som blir 

uppskattad av 

deltagare, supporters, 

publik och andra 

intressenter.

Vi ska arrangera en SM-

stafett som blir en 

spännande och kul 

upplevelse för 

funktionärer och 

medhjälpare.

Vänersborgs SK inbjuder till Svenska Mästerskap i stafett 
söndagen den 18 september.

Upplysningar
Hemsida: www.sm2011.com
E-post: sm2011vsk@gmail.com
SM-blogg: http://sm2011vsk.blogspot.com/
Adress: Vänersborgs SK, Box 279, 462 23 Vänersborg
Presskontakt: Nils-Olof Larsson 070-329 09 71 
nils-olof.larsson@tele2.se

Anmälan
Via Eventor senast söndagen den 4 september 2011 kl. 
23.59. Anmälan ska  göras av klubbanmälare 
(anmälningsansvarig) och innehålla föreningsnamn, klass 
och nummer på SI-bricka.
Anges ej SI-nummer,tilldelas hyrbricka. Kostnad 50 
kr/bricka. Det är respektive klubbs ansvar att kontrollera 
att anmälningarna har registrerats. Anmälda lag redovisas 
kontinuerligt i  Eventor. Ingen gallring sker – alla anmälda 
lag får delta under förutsättning att löparna uppfyller 

Inbjudan till stafett-SM i orientering 
den 18 september 2011.

Vi ska arrangera en SM-

stafett som profilerar 

Vänersborg och detta i 

nära samverkan med 

kommunen och det 

lokala näringslivet.

Vi ska arrangera en SM-

stafett som leder till att 

ett starkt VSK blir ännu 

starkare.

lag får delta under förutsättning att löparna uppfyller 
kraven i tävlingsreglerna 3.4.6

Efteranmälan
Via Eventor senast söndagen den 11 september kl 23.59

Startavgift
Startavgift: 1400 kr/lag. Efteranmälan debiteras med 50 % 
höjd startavgift (totalt 2100 kr). Avgifter faktureras i 
efterhand. Måltid samt parkeringsavgift ingår.

Samling
Onsjö, vägvisning från södra infarten till Vänersborg (Lat. 
58.356076 Long: 12.313724) och därifrån 1,5 km.

Klasser och ungefärliga banlängder

H 21: 
Sträcka 1: 11,0 km
Sträcka 2: 6,5 km
Sträcka 3: 11,0 km

H 20: 
Sträcka 1: 9,0 km
Sträcka 2: 5,0 km
Sträcka 3: 9,0 km

D 21: 
Sträcka 1: 7,1 km
Sträcka 2: 4,9 km
Sträcka 3: 7,1 km

D 20: 
Sträcka 1: 5,9 km
Sträcka 2: 4,0 km
Sträcka 3: 5,9 km

Ver. 110816



Spridningsmetod
Samtliga sträckor är gafflade.

Start
På SM-arenan. H 20 - 09.00 / D 20 - 09.30 / D 21 - 09.45 / H21 - 10.00

Karta
Skala 1:10 000. 
Ekvidistans 2,5 m. Karterad 2009-2011. 
Kartritare: Anders Sjögren, Vårgårda.

Kartprov framgår till höger.

Gammal karta över tävlingsområdet 
säljs via www.sm2011.com

Stämplingssystem
Sportident, för samtliga klasser räcker det med max SI-Card5 (max 30 "stämplingar)”. SI-
Card9 kan användas. Lag som ej angivit bricknummer vid anmälan kommer tilldelas 
bricka genom arrangörens försorg. Kostnad 50 kr, förlorad bricka debiteras med 350 kr.
OBS! Det är löparens ansvar att kontrollera att rätt SI-nummer är angivet vid anmälan 
och i startlistan. Löpare som använder löparbricka med felaktigt nummer kan komma att 
diskvalificeras. 

Startlistor
Startlistor publiceras på www.sm2011.comStartlistor publiceras på www.sm2011.com

Laguppställning
Laguppställning skall lämnas på Eventor senast kl 16.00 fredagen den 16 september.

Lagändring
Namnändringar , ej ändring av SI-bricka, kan inlämnas vid Informationen  på SM-arenan 
senast kl 08.00 på tävlingsdagens morgon.

Parkering
Avgift ingår i startavgift – ingen P-biljett behövs. Avstånd P - SM-arenan max 1000 m. 

Logi
Se www.sm2011.com

Lagkuvert
Utdelas på platser och tidpunkter som anges i PM.

Måltid
Måltid ingår i startavgiften och serveras på arenan för alla tävlande. Matbiljett finns i 
lagkuvert tillsammans med nummerlappar och tävlingsinformation.
Övriga kan klubbvis beställa måltidsbiljetter via Eventor (senast söndagen den 4 
september ). I mån av tillgång kan man också köpa måltidsbiljett på tävlingsarenan.

Ledar- och studiebesökspaket
Paket med startlistor och matkupong  kan beställas via Eventor (senast söndagen den 4 
september ).



Terrängbeskrivning
Terrängtyp; huvudsakligen flack och småkuperad. Det finns ett antal större åkrar. Stigar, 
skogsvägar och mindre kraftledningar genomkorsar delar av tävlingsområdet.
Kupering; svag till måttlig.
Framkomlighet; vegetationen utgörs omväxlande av gles barrskog med god sikt och 
framkomlighet samt tätare områden med begränsad sikt och framkomlighet. 
Sankmarkerna är i allmänhet blöta och tunglöpta. På en del höjder finns öppna 
gräsbevuxna partier samt hällmark.

Service
Varmdusch utomhus / Välsorterad servering och kiosk / Sjukvård  / Sportförsäljning 

Priser
SOFT :s mästerskapsplakett till de 10 bästa lagen i varje klass. Hederspriser till löpare i 
de tio första lagen i respektive klass.

Publiktävling
I direkt anslutning till SM-arenan anordnas parallellt en publiktävling "Frida City Race". 
Sedvanlig klassindelning och med beräknade segrartider på 25-30 minuter. Fri startid 
mellan 09.00 och 11.00. Se www.sm2011.com

SM-mingel med wokbuffé
SM-mingel med wokbuffé lördagen den 17 september klockan 18-20 centralt i 
Vänersborg. Kostnad Kr 125:-. Under kvällen blir det underhållning, besök av banläggare 
samt prisutdelning för preo-SM. Anmälan via Eventor senast söndagen den 4 september 
kl 23.59kl 23.59

Tävlingsregler
Svenska Orienteringsförbundets regler kompletterat med denna inbjudan och tävlings-PM 
gäller.

Huvudfunktionärer
Tävlingsledning:
Anette Falck-Larsson annette.falck-larsson@tele2.se
Lars Hogedal  lahogis@gmail.com
Anders Larsson alarsson@parker.com
Banläggare:
Tommy Andersson och Jonas Gustafsson
Speakers:
Anna Bogren och Ola Jodal
Pressvärd
Nils-Olof Larsson nils-olof.larsson@tele2.se

Tävlingskontrollant
Carl-Göran Strutz, Ed.
Bankontrollant
Kjell Pettersson, Göteborg.
Kartkontrollant
Peter Strömdahl, Vargön
SOFT:s arrangörscoach
Niklas Henriksson


