Inbjudan
Stockholms Rävjägare (SRJ) inbjuder härmed till 2014 års SM i radiopejlorientering 3,5 MHz 23-24
augusti.
Regler

Klassindelning och annat enligt Regler för RPO-SM (reviderade 2013) som finns
att läsa på http://www.pejla.se.

Anmälan

Per e-post till hakan.melin@gmail.com senast mån 18/8. Efteranmälan är därefter
möjlig endast i mån av tillgång på kartor. Vid anmälan, ange: namn, ev. förening,
tävlingsklass, sportident-nummer och om du önskar logi eller ej.

Samling

Skäggesta vandrarhem mellan Åker Styckebruk och Strängnäs
http://skaggestavandrarhem.se/, http://kartor.eniro.se/m/jKHSK.

Startavgift

100 kr för båda etapperna.

Logi och mat

På vandrarhemmet. Bokas vid anmälan till arrangören som har bokat ”Sidovilla
1” och ”Sidovilla 2”. Ange vid anmälan om du önskar logi. För de som önskar
logi ordnar också arrangören enklare kvällsmat efter nattetappen på lördag kväll
samt frukost på söndag morgon. Kostnad för logi och de två målen 400 kr.
Medtag sänglinne och handduk.

Terrängbeskrivning Nattetappen genomförs i ett stigrikt område som genomkorsas av en mindre och
en större kraftledning och en järnväg. Järnvägen får endast korsas på avsedda
platser. Dagetappen genomförs i skogsmark med i huvudsak god framkomlighet
och få stigar. Svag till måttlig kupering på båda etapperna.
Karta

Laserutskrift i skala 1:10000 med 3-5 m ekvidistans i A4-format.

Jaktinfo

Nattetapp: 5 rävar i 5-min cykel, maxtid 120 min. Dagetapp: 7 rävar i 7-min
cykel, maxtid 150 min. Frekvens 3580 kHz. Obemannade rävar. Ingen hjälp-mighemsändare. Mobiltelefon får medföras under jakterna men endast användas i
nödfall. Telefon till arrangören 070-2202942.

Stämpling

Elektronisk med SportIdent.

Banläggare

Nattetapp PA Nordwaeger SM0BGU, Dagetapp Håkan Melin.

Medhjälpare

Lars Nordgren SM0OY

Jury

PA Nordwaeger SM0GBU, Lars Nordgren SM0OY, Håkan Melin

Övriga upplysningar hakan.melin@gmail.com eller 070-2202942.

Preliminärt tidprogram:
Lördag
17:00-19:00
19:00
19:00-19:45
20:00
20:15
20:58
23:00
22:30-

Ankomst och fika. Incheckning på vandrarhemmet för de som beställt logi vid anmälan.
Sista tid för anmälan av lag till lagtävlingen.
SM-möte
Kartutdelning
Avresa med bil till startplatsen för nattetappen. Restid ca 15 min.
Gemensam start nattetapp. Sändning startar 21:00.
Maxtiden går ut.
Dusch och nattmål vid vandrarhemmet för de som beställt logi.

Söndag
07:00-08:00
08:30
08:45
09:28
12:00
12:30-14:00
13:00

Frukost vid vandrarhemmet för de som beställt logi.
Kartutdelning
Avresa med bil till startplatsen för dagetappen. Restid ca 10 min.
Gemensam start dagetapp. Sändning startar 09:30.
Maxtiden går ut. Dusch vid vandrarhemmet för de som beställt logi.
Utcheckning och städning för de som bott på vandrarhemmet.
Prisutdelning vid vandrarhemmet.

