Inbjudan till SM 144 MHz och Nationell jakt 3
Göteborgs Rävjägare inbjuder härmed till SM 2m och N3. Arrangemanget kommer att
fokusera på bra banor i trevlig terräng! Intresset är stort inom GRJ för att prova rävjakt på
144 MHz, så ett antal GRJ:are kommer att deltaga. Detta medför dock att deltagarna
själva får ordna mat och logi.
Datum: 9-10 maj, 2009
Plats: Alingsås, Hjortgården
Anmälan: Senast den 6/5 till Erik Sandwall, SM6RXZ, 0322-17325 eller mail:
erik.sandwall@autoliv.com. Kontrollera att ni får bekräftelse!
Uppge namn, ålder eller klass, klubb samt SportIdent-nummer (om du har en egen pinne)
Kostnad: Preliminärt <100 kr.
Program:
Lördag 9/5
13.45-14.15
14.15
14.30
15.00-15.30
18.00
18.30

Söndag 10/5
09.45-10.15
10.15
10.30
11.00-11.30
14.00
15.00

Anmälan/ Kartutdelning
Samling med genomgång
Promenad till startplatsen
Start SM 144 MHz
Slut jakt (maxtid 2,5 h)
Prisutdelning (sen skingras deltagarna och åker och duschar där de
bor)

Anmälan/ Kartutdelning
Samling med genomgång
Promenad till startplatsen
Start N3 (3,5 MHz)
Slut jakt (maxtid 2,5 h)
Duschning på Hjortgården möjlig kl. 11-15 (pris 15 kr)
Prisutdelning

Baninfo:
144MHz: 5 st rävar. Banlängd ca 5 km
N3 3,5MHz: 5 st rävar, dubbla frekvenser (räv 1-2-3 på samma frekvens, räv 4-5 på
annan frekvens för klass HD20, HD21, H40). Banlängd ca 5 km för D35, HD50, H60,
samt ca 7 km för HD20,HD21, H40.
Båda jakterna: Skillda start- och målplatser. Startkorridorer kommer att finnas.
Individuell start kommer att tillämpas.

Förslag på logi:
STF vandrarhem Plantaget, Alingsås, 0322-636987
Lilla hotellet, Alingsås, 0322-10873
First hotel Grand, Alingsås, 0322-670100
Tollereds hotell, Tollered (ca 15 min bilkörning): 0302-32970
Ibis hotel, Lerum (ca 25 min bilkörning), 0322-17000
Vårgårda Wärdshus, Vårgårda (ca 20 min bilkörning), 0322-623020
Övrig info: SportIdent-systemet kommer att användas. Som det ser ut just nu kan vi hyra
pinnar men antalet är okänt, så ta med egen pinne om ni har (och försök låna hemmavid
till de som inte har). Uppge nummer vid anmälan.

Vägbeskrivning: Alingsås ligger 5 mil nordost om Göteborg, längs E20.
För att komma till Hjortgården från Stockholmshållet, sväng vänster vid första rödljuset
(och Statoilmacken) när ni kommer in i Alingsås. Sen rakt fram ca 300 m.
Från Göteborgshållet, kör rakt igenom första rondellen när ni kommer in i Alingsås och
rakt genom nästa korsning med väg 180. Sedan höger vid rödljuset (och Statoilmacken)
och rakt fram ca 300 m.
Se även kartan nedan.
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