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INBJUDAN 

Västerås Radioklubb och SSA inbjuder till: 

SM 144 MHz samt nationell  

radio-orientering N3 lördag-söndag 

4–5 juni 2022 i Surahammar 

Preliminärt program 

Lördag 4 juni: N3a 3,5 MHz 

14.00 Tävlingscentrum öppnas vid Surahammars SOK:s 
klubbstuga ”Ekängsstugan”. 

https://kartor.eniro.se/m/2iPHH 
15.00 Samling Surahammars SOK:s klubbstuga 
för gemensam transport till startplats 
Åker du direkt, sväng av från RV 66 förbi brukshundklubben till 
parkering vid https://kartor.eniro.se/m/tIZbB 
16.00 Start för första startgrupp 

 

Söndag 5 juni: N3b/SM 144 MHz 

09.00 Samling Surahammars OK:s klubbstuga 

https://kartor.eniro.se/m/2iPHH 

för gemensam transport till parkeringsplats 
Åker du direkt, åk till parkeringen nedanför Snickarbacken (söder om Surahammar mot Olberga) till 
https://kartor.eniro.se/m/nuvO5 
09.30 Promenad till startplatsen 

 10.00 Start för första startgrupp 

 14.00 Prisutdelning SM 144 

 

Tävlingar: • Liknande internationella regler: 
 • Lottad startordning: Klasser H20, H21, H40, H50, H60, H70, D21 
 • 3,5 MHz: H60 och H70 ska ta 4 rävar (vilka meddelas vid start), övriga klasser 5 rävar 
 • 144 MHz: Alla klasser ska ta 5 rävar 
 • Individuell start var 5:e minut med högst två, från varje klass. 
 • Målgång vid på kartan markerat mål. Ingen målräv. 
 • Maxtid: 120 minuter. 
• Terräng: Kuperad skogsterräng med hyggen, stigar och skogsbilvägar 
• Stämpling: SportIdent. 
• Frekvens: 3,579 MHz för lördagen och 144,750 MHz för söndagen 

Dusch: Dusch tillgänglig i Surahammar SOK klubbstuga ”Ekängsstugan” båda dagarna. 

Övernattning: Övernattning i klubbstugan för de som önskar. 
Hårt underlag, medtag luftmadrass eller dylikt. 
Medtag egen frukost och mat. Kök med utrustning finns. 
Kaffe och the kommer att finnas. 

Tävlingsavgift: 100 kr för båda tävlingarna. 
Övernattning i klubbstuga ca. 100 - 150 kr beroende på antalet. 

https://kartor.eniro.se/m/2iPHH
https://kartor.eniro.se/m/tIZbB
https://kartor.eniro.se/m/2iPHH
https://kartor.eniro.se/m/nuvO5
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Ändringar: Meddelas per email eller senast vid samlingen. 

Anmälan: Per e-post till goran.s.pettersson@bredband2.com senast 29 maj.  
Alternativt ring 070-203 8292. 

 Ange: 
• Namn och klubb 
• Klass eller födelseår 
• SportIdent-nr eller om du saknar SI-pinne  
• Om du önskar övernattning  

 

Samlingsplats: Surahammars SOK:s klubbstuga, Ekängsvägen 29, Surahammar. 

”Ekängsstugan”. https://kartor.eniro.se/m/2iPHH 

Sväng av Rv 66 vid norra infarten till Surahammar (mittemot golfbanan) och 
följ skyltar mot badplats, över järnvägen och höger. 
Hör av dig om du behöver hämtning vid järnvägsstationen i Surahammar. 

 

Faciliteter i klubbstugan 
Spis med ugn, mikrovågsugn, kylskåp med frysfack, kaffebryggare, porslin, bestick, 
kastruller. 
Övernattning på hårt underlag, medtag luftmadrass och sovsäck eller liknande. 
 
I samhället Surahammar finns matvaruaffär och några restauranger. 
Golfrestaurang finns vid infarten från rv 66. 

Banläggare och jury: 
Göran Pettersson SM5FNB  070-203 8292 
Rolf Svensson SM5DIY  070-636 4445 

Välkomna önskar Göran och Rolf 

https://kartor.eniro.se/m/2iPHH

