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INVITATION
Nordisk Mesterskab i RadioPejleOrientering 2008
Eksperimenterende Danske Radioamatører (E.D.R.) har hermed fornøjelsen at
invitere jer til Nordisk Mesterskab i RadioPejleOrientering (RPO), som i år vil finde
sted i skovene omkring Helsingør, ca. 50 km nord for København.
Tid : 26. – 27. juli 2008
Sted: Helsingør Vandrerhjem, Nordre Strandvej 24, DK-3000 Helsingør,
tlf. +45 49 28 49 49, fax +45 49 28 49 39, Web: www.helsingorhostel.dk
Lejrskolen ligger smukt ved Øresundskysten i Helsingørs nordlige udkant (medbring
kikkert og badetøj !). Kort med placering og kørevejledning kan hentes på
ovennævnte web-adresse.
Der er forhånds-reserveret et antal værelser til overnatning fra lørdag til søndag. De,
som ønsker at overnatte på vandrerhjemmet, skal tilmelde sig senest d. 12. juli
2008.
Der vil sikkert være mulighed for indkvartering på vandrerhjemmet allerede fra
fredag eftermiddag d. 25. juli. De, som ønsker dette, bedes ligeledes give besked
senest d. 12. juli.
Endelig er der mulighed for at overnatte på den nærliggende campingplads, som
også råder over et antal campinghytter. Bestilling af plads på campingpladsen kan
ske via Vandrerhjemmets telefon/fax.
Talk in: R2 (145,650 MHz) eller mobil tlf. +45 22 69 72 16
Program:
Lørdag d. 26. juli:

11:00
13:00
14:00
ca.

Søndag d. 27. juli: 08:00
09:00
10:00
ca.

Seneste frist for fremmøde, indcheckning
Afgang til startsted
Start 80 m
18:30 Middag/Hamfest
Morgenmad + madpakkebord
Afgang til startsted
Start 2 m
14:30 Præmieuddeling og afslutning
... 2
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Regler og Klasseinddeling: Løbene afvikles efter Regler for Nordisk Mesterskab i
Radiopejleorientering, udgave august 1999, idet der dog, så vidt deltagerantallet
tillader, vil blive gruppevis start med 5 minutters mellemrum.
Klasser: Der vil, afhængigt af deltagerantallet, blive konkurreret i følgende klasser
på 2 m henholdsvis 80 m:
•
•
•
•
•

YL :
Junior:
Senior:
Oldtimer:
Veteran:

Kvinder uanset alder
Mænd under 20 år
Mænd fra 20 til og med 39 år
Mænd fra 40 til og med 54 år
Mænd 55 år og derover

Til holdkonkurrencen tæller fra hvert land de to løbere med bedst tid uanset klasse.
Præmier: Kun løbere fra lande tilknyttet NRAU deltager i konkurrencen om Nordisk
Mesterskab. Blandt disse uddeles der præmie til bedste løber i hver klasse på 80 m
hhv. 2 m. Der er endvidere præmie til bedste hold på hvert bånd.
På hvert bånd kåres en Nordisk Mester for herrer (uanset klasse) og en for kvinder.
På 80 m får den Nordiske Mester for herrer hhv. det bedste hold en aktie i en
vandrepokal.
Til deltagere fra ikke-NRAU-lande vil der være præmie til eventuelle klassevindere.
Startgebyr: DKK 90, - pr. løb, incl. orienteringskort
Priser for indkvartering og forplejning:
Indkvartering incl. morgenmad:

Enkeltværelse:
Dobbeltværelse:
4-sengs værelse:

DKK 480,- pr. person
DKK 560,- pr. værelse
DKK 720,- pr. værelse

Disse priser gælder for værelser med eget bad og toilet. Nogle værelser har dog
fælles bad og toilet på gangen; for disse er priserne DKK 100,- mindre pr. værelse.
Værelsespriserne er endvidere baseret på, at man medbringer eget sengelinned.
Evt. leje af sengelinned + håndklæde koster DKK 59,- pr. sæt.
Forplejning: Middag/Hamfest, lørdag:
Madpakke, søndag:

DKK 140,- , excl. drikkevarer,
som må købes separat
DKK 45,- pr. person

Tilmelding: Enten på vedlagte skema, som sendes til:
OZ9VA Arne H. Jensen
Gyvelbakken 25
DK-3460 Birkerød
eller de samme oplysninger pr. E-mail til: oz9va@private.dk .
…3
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Tilmeldingsfrist: 12. juli 2008, hvis man ønsker overnatning på vandrerhjemmet,
ellers d. 19. juli 2008.
Eventuelle spørgsmål til undertegnede på tlf. +45 45 81 75 93 (efter kl.19), mobil
+45 22 69 72 16 eller til ovennævnte E-mail-adresse.
Vi ses i Helsingør !
Birkerød, d. 25. maj 2008
OZ9VA, Arne H. Jensen
RPO-Manager
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Tilmelding til Nordisk Mesterskab i RPO 26.- 27. juli 2008
Navn:

___________________________________

Adresse:

_______________________________________________________

Land:

_______________________________________________________

Fødedato:

_____________

Deltager i (sæt kryds):

Køn: ____________

2 m - Løb : 

Call : ____________

Klasse: ____________

80 m - Løb : 

Forventet ankomst: _______________________________
Antal ledsagere:

__________

Indkvartering (sæt kryds): Fredag: 

Lørdag: 

Enkeltværelse ønskes:



Dobbeltværelse eller 4-sengs-værelse er OK: 
Leje af sengelinned + håndklæde ønskes:
Forplejning :



Aftensmad, lørdag (DKK 140,-/person): Antal ____
Madpakke, søndag (DKK 45,-/person): Antal ____

Send denne tilmelding senest d. 12. juli 2008 til:
OZ9VA Arne H. Jensen
Gyvelbakken 25
DK-3460 Birkerød
Danmark
E-mail: oz9va@private.dk

