
Information om vår tävling Vänersborgs-
medeln lördag den 13 oktober 2018

Tävling
Vänersborgsmedeln är lördag den 13 oktober.
Första start kl 11.00. Efteranmälda startar före. 
Öppna klasser startar mellan 10.45 och 12.15
Arenan är vid skidstugan och starten är på par-
keringen vid Bastungen.
Anmälan senast söndag 7 oktober, efteranmä-
lan senast fredag 12 okt kl 18. Även anmälan 
i tävlingsklass på tävlingsdagen om kartorna 
räcker.

Ansvariga
tävlingsledare: Annette Falck-Larsson
Tävlingskontrollant: Eva Karlsson, Uddevalla 
OK
Banläggare: Tomas Johansson
Bankontrollant: Michael Johansson
Start: Conny och Britta Sahlin
Arena: Tobbe Salomonsson
Sekretariat: Jesper Stenström
Parkering; Rolf Jonsson
Kontrollutsättning: Tomas och Michael
Mål: Bror Palgrim
Servering: Lena Nyman och Ulrika Kartengren
Priser: Gunilla Hogedal
Omplåstring: Inger Cederberg
Knatteknat: Sara Andersson

Arenan
Dusch och toa inomhus för damerna och utom-
hus för herrarna
Sjukvård inne, servering utanför garaget, se-
kretariatet i storstugan, barmpassning inne vid 
behov, priser i målkuren 
Uppbyggnad av arenan under veckan och på 
fredag

Starten
Vid parkeringen ovanför Bastungen

Servering
Hembakt tas gärna emot. Det finns hambur-
gare, korv och hembakt. Supergoda mackor! 
Och godis m.m.. Alla funktionärer får kaffe och 
smörgås.

Barnpassning
Vi erbjuder barnpassning om det finns behov. 
Anmälan görs till Annette senast på söndag 
kväll

Knatteknat
Knatteknat erbjuds för 20 kr. Pris till alla

Övernattning 
Övernattning erbjuds vid skidstugan för 125 kr/
natt. Anmäls via eventor. Dusch, toa ingår. 

Sportförsäljning
SM-sport kommer

Kontrollutsättning
Tomas och Michael ansvarar för kartor och ma-
terial till de som ska sätta ut kontroller på lördag 
morgon

Priser
Gunilla fixar priser. Har du något du vill skänka 
säg till Gunilla

Miljötänk
Vi lottar ut ett presentkort bland de som åker 
minst 4 i bilen. Skriv i inbjudan, i PM och på 
eventor att det gäller

Öppna banor:
Endast de VSK:are som inte fått någon ar-
betsuppgift (efter att ha kollat med tävlingsled-
ningen) kan spinga en öppen bana. Ingen får 
springa tävlingsklass

Att tänka på tävlingsdagen
Kläder: Använd din VSK-jacka och gärna en 
vårrusetbuff
Ditt uppdrag: Kom i tid till ditt uppdrag och ha 
kontakt med den ansvarige om vad som gäller i 
övrigt
Bilen: Ställ gärna bilen hemma då parkeringarna 
kommer att behövas till de tävlande 

Vänersborgsmedeln VKS



Bemötande 
Ett extra leende mot varandra och till våra deltagare gör 
att dagen blir ännu roligare och bättre
Funktionärsfika: Vi bjuder alla funktionärer på en kopp 
kaffe och en macka. Vill du ha mer eller  annat finns det 
att köpa i serveringen. Eller så tar du med egen fikakorg

PM
Läs PM ordentligt så att du kan svara på frågor från de 
tävlande. Det läggs ut på Eventor dagarna innan tävling-
en.

Frågor och funderingar till Annette på  
070 233 02 05

Välkomna till en fin orienteringsdag  
i vänliga Vänersborg!

Följ Vänersborgsmedeln på Facebook.


