Oskar och Linnea bjuder in till

Lång-KM för Centrum OK
Söndag 25 september 2022

Samling
Ågesta friluftsgård, https://goo.gl/maps/tiJMryMksCtswJTw6

Kollektivtrafik
Ta pendeltåget till Farsta strand. Kort promenad under Magelungsvägen till busshållplats
Farsta strand där buss 833 avgår 9:36. Kliv av vid hållplats Ågesta friluftsgård 9:44. Bussen
går en gång i timmen både dit och hem.
Alternativt ta med cykeln på pendeln och cykla knappt 3 km från Farsta strand till arenan.

Karta och terrängbeskrivning
Ågesta. Nyritad karta av Fredrik Ahnlén 2021-2022 enligt ISOM-2017-2.
Måttlig kupering. Detaljrika höjder. God sikt och framkomlighet med endast ett fåtal
grönområden. Två stora kraftledningar samt ett flertal större och mindre stigar genomkorsar
området. Kartritare och banläggare är eniga: Detta är ett av Stockholms finaste
orienteringsområden!

Klasser, banlängd och kartskala
Då banorna passerar ett mycket detaljrikt område har vi valt skala 1:10000 för HD21 och
1:7500 för övriga.
Nybörjarklasserna har enklare kontrollpunkter och tydliga ledstänger. De öppna klasserna
har liksom åldersklasserna svart svårighetsnivå. Öppna klasser är öppna för alla, men ingen
klubbmästare utses.
Klass

Ungefärlig banlängd

Klass

Ungefärlig banlängd

H21

8 km

D21

6 km

H40

7 km

D40

5 km

H50

6 km

D50

4 km

H60

5 km

D60

4 km

H70

4 km

D70

4 km

Nybörjare herr

4 km

Nybörjare dam

4 km

Öppen 4 km

4 km

Öppen 6 km

6 km

Sammanslagning av klasser
Enligt senaste tolkningen av KM-direktiven beslutade på det extrainsatta årsmötet: Efter
ordinarie anmälningsstopp sker sammanslagning av klasser som har färre än tre anmälda.
De anmälda flyttas till närmaste yngre klass tills alla klasser har minst tre anmälda. Detta
gäller inte HD21, nybörjarklasserna samt de öppna klasserna som oavsett antal anmälda
kommer erbjudas.
Efter denna sammanslagning har samtliga fastställda klasser KM-status – oavsett hur
många som startar, med undantag för de öppna klasserna.
Efteranmälningar kan endast ske till de fastställda klasserna.

Anmälan
Anmäl dig i Eventor senast söndag 18 september kl 23:59, därefter fastställs klasserna (se
ovan). Efteranmälan senast onsdag 21 september kl 23:59, även det i Eventor.
Du som inte har tillgång till Eventor kan anmäla dig genom att skriva en kommentar på
hemsidan. Ange namn, klass och eventuell SI-pinne.
Observera att det inte räcker att ha bockat i “jag kommer” på hemsidan.

Stämplingssystem
SportIdent. Du som inte har en egen SI-pinne får låna en av klubben: lämna fältet blankt vid
anmälan i Eventor. Lånepinnar delas ut vid starten och kopplas till dig vid utstämpling.

Faciliteter
Utomhusarena. Bajamaja finns på parkeringen. Arrangören vaktar väskor som vid regn kan
förvaras i tält. Ombyte utomhus. 350 meter till bad i Magelungen.

Start
Första ordinarie start klockan 10.15. Lottad startordning i samtliga klasser utom de öppna
klasserna, där fri start gäller.

Välkomna!

