
   
 

   
 

Bergslagens rävjägare inbjuder till: 

Nationell radiopejlorientering 24–25 maj 2019 i Linköping 3,5+144MHz 

Plats 
Tävlingarnas bas är LOK-gården. Google maps pluskod: 9JFW+FH Linköping. 

Fredag 24 maj: N2a 3,5MHz 
Från 16:30: Incheckning för övernattare i LOK-gården 

16:45: Introduktion för nybörjare, prova på (vid LOK-gården) 

17:50: Samling, alla deltagare (LOK-gården) 

17:55: Gemensam avgång till start 

18:30: Första start 

Lördag 25 maj: N2b 144MHz 
08:35: Gemensam bilfärd från LOK-gården till tävlingsområdet 

08:50: Gemensam avgång till start 

09:30: Första start 

Tävlingar 
• Så lika internationella regler som möjligt. 

• Individuell start var 5:e minut med en, eventuellt två, från varje klass. Lottad startordning. 

• H60 och H70 har samma bana och ska ta 4 rävar, övriga klasser 5 rävar. 

• Målgång vid på kartan markerat mål. Ingen målräv. 

• Maxtid: 120 minuter. 

• Kartor: A4 skala 1:10 000. Liggande på fredag och stående på lördag. 

• Banor: 4-6km fågelvägen, kortaste vägval. 

• Minsta avstånd: start-kontroll 750 m, kontroll-kontroll 400 m, kontroll-mål 400 m 

• Terräng: Stigrik skogsterräng i friluftsområde (delvis naturreservat), bitvis svårframkomlig och 

nyskövlad skog. 

• Stämpling: SportIdent. 

• Frekvens: 3,579 MHz för fredagen och 144,750 MHz för lördagen. 

Tävlingsavgift: 100kr för båda tävlingarna, övernattning 100kr. Betalas på plats med swish alternativt 

kontant. 

Dusch: Dusch i orienteringsstuga, bastu finns. 

Övernattning: Övernattning i LOK:s klubbstuga för de som önskar. Medtag liggunderlag/luftmadrass, sovsäck 

samt egen mat. Finns kyl, porslin, bestick och mikrovågsugn. Pizzeria/restaurang/matbutik ca 5-10min bilfärd 

bort. 

Ändringar: Meddelas per email eller senast vid samlingarna. 

Anmälan: Per e-post till mattias.eriksson@elmera.se senast 19 maj, gärna tidigare. 

Ange: Namn och klubb, klass (eller födelseår), SportIdent-nr eller om du saknar SI-pinne, e-post och tel.nr. 

samt om du önskar övernattning. 

Kontakt: Mattias Eriksson, 073-714 55 95, mattias.eriksson@elmera.se 

Välkomna önskar 

Bergslagens rävjägare genom Mattias Eriksson 
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