
 

 

Västerås Radioklubb och SSA inbjuder till: 

SM i rävjakt (radiopejlorientering)  
26–27 augusti 2011 i Fagersta 

 

Tävlingscentrum 
Samling: Eskilns camping, Fagersta, 6 mil norr om Västerås,  

http://www.eskilnscamping.se 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliteter: Övernattning i campingstugor/lägenheter  
i 4-bäddsrum, några med egen dusch. 

Tävlingar: • Enligt SM-regler, vilket t ex innebär: 
 • Gemensam start, målgång vid sista kontroll, inom maxtiden. 
 • Alla klasser ska ta alla kontroller. 
 • 5 kontroller på natten med maxtid 120 minuter. 
 • 7 kontroller på dagen med maxtid 140 minuter. 
• Terräng: Kuperad skogsterräng med stigar och skogsbilvägar. 
• Stämpling: SportIdent. 
• Frekvens: 3,579 MHz. 

Tävlingsavgift: Ca 400 kr vilket inkluderar nattmat, frukost och övernattning.  
Lördagslunch betalas enskilt i campingens restaurang. 

Ändringar: Meddelas per email eller senast vid samlingen. 

Anmälan: Per e-post till hans@sundgren.se senast 12 augusti.  
Alternativt ring 070-648 6130. Ange: 
• namn och klubb 
• klass eller födelseår 
• SportIdent-nr eller om du saknar SI-pinne  

Tävlingscentrum



 

Program 

Fredag 26 augusti 
17.00 Tävlingscentrum öppnar. Anmälan vid lägenhetshuset i nordöstra hörnet av 

campingen. Incheckning, info samt fördelning av rum. 

19.00 SM-möte på altanen. 

19.45 Utdelning av kartor för nattetappen, 1:15.000, ekvidistans 5 m. 

20.30 Gemensam bilfärd till arenan för natt-etappen, 10 minuter. 

20.58 Gemensam start för nattetappen, sändarna och tidtagning startar 21.00. 

22.30–23.30 Återfärd i egna bilar till campingen. Dusch, soppa och nattmacka. 

 

 

 ~ Sömn ~ 

 

 

Lördag 27 augusti 
07.00 Frukost i campingens restaurang. 

08.00 Utdelning av kartor för dagetappen, 1:15.000, ekvidistans 5 m. 

08.35 Gemensam gång till arenan för dagetappen, 10 minuter. 

08.58 Gemensam start för dagetappen, sändarna och tidtagning startar 09.00. 

11.30–13.30 Dusch, utcheckning och lunch på campingen. 

13.30 Prisutdelning. 

 

SM-regler 
Se: http://www.pejla.se/sm_rules.htm 

Bankontrollant: SM0OY Lars Nordgren 

Jury: Hans Sundgren SM5SVM och Lars Nordgren SM0OY 

 

Välkomna 
Hans Sundgren SM5SVM,  
för Västerås Radioklubb 

Radio-orientering – När kartan saknar inritade kontroller 
Radio-orientering är en sport som vid VM samlar ett 30-tal länder från 
hela världen. När man radio-orienterar utnyttjar man sin löpstryka, 
vanlig orientering, pejling och strategiskt tänkande. 
Mer information: www.pejla.se 


