
Klassiska SM i rävjakt 2011 – PM 
Förplägnad 
Nattmål – ingår 
Nattmål serveras i ett av husen mellan 22.45 och 24.00. 
 
Frukost – ingår 
Frukost serveras uppe i restaurangen mellan 07.00 och 08.00. 
 
Lunch – ingår ej 
På egen hand i restaurangen. 
 

Program 
Fredag 26 augusti 
19.00 SM-möte på altanen. 
19.45 Utdelning av kartor för nattetappen, 1:10.000, ekvidistans 5 m. 
20.25 Gemensam bilfärd till arenan för natt-etappen, 10 minuter. 
20.58 Gemensam start för nattetappen, sändarna och tidtagning startar 21.00.  

5 rävar. Avläsning av SI-pinne vid arenan. Maxtid 120 min. 
22.30–24.00 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. Överdragskläder 

kan lämnas vid starten. 
08.58 Gemensam start för dagetappen, sändarna och tidtagning startar 09.00.  

7 rävar. Avläsning av SI-pinne vid campingen. Maxtid 140 min. 
11.30–13.30 Dusch, utcheckning och lunch på campingen. 
13.30 Prisutdelning. 
 

Tävlingsjury 
SM5SVM och SM0OY

Karta och kompass 
Kartskala och format 
Natt-etappen: 1:10.000, A4. Dag-etappen: 1:15.000, A4 
 
Kartans aktualitet 
Kartan är senast uppdaterad 2008. Det finns en kortare nyanlagd skogsbilväg (man 
ser att den är nyanlagd). Det *kan*finnas nyare hyggen. 
Mindre stigar *kan* vara mer eller mindre övervuxna. 
 
Lokala karttecken 
Små blåa sjöar = normalt vattenfyllda gruvhål. 
Svart cirkel = Kolbotten. 
Litet kryss = Kolarruin, dvs liten stenhög. 
  
Magnetiska störningar 
Det finns lokala störningar från malmkroppar med storlek några tiotals meter. 
  

Kontrollerna 
Både natt- och dag-kontroller ligger ute samtidigt  
i samma skog. Det finns därför en teoretisk  
risk att hitta en kontroll som man inte ska ta  
just då. Sportident-enheterna är därför  
märkta "NATT" respektive "DAG". 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Utcheckning 
Det finns en risk att husen måste vara utrymda till 12.00. I så fall meddelas detta 
vid incheckningen. 
 

Kontakt 
Tävlingsledningen: 070 648 6130 

Liten skärm 15 x 15 cm 

Elektronisk stämplings-enhet som ger 
ljus- och ljudsignal vid stämpling 

Stiftklämma för backup om elektronisk stämpling inte 
fungerar. Stämpla i kartan eller i tummen  

och om det är sista räv, anteckna tiden själv. 
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