Inbjudan
Kick off för funktionärer söndag 13 maj kl 14.00
Samling:

Nyårsåsens skjutfält

Vägvisning:

Ta avfart 46 från E6 Kvibille/Haverdal kör sedan mot Gullbrandstorp.
Vägvisning börjar vid infarten till skjutfältet

Program:

Kl. 14.00 Kort information av Generalsekreterare Roger Djupsjö
Ca. 14.15 Provlöpning av banor

Deltagare:

Alla funktionärer under sommarens Tour de Halland (Hallands 3dagars och O-Ringen) är välkomna. Elit- och ungdomslöpare som
kommer att springa O-Ringen är välkomna men får ej lov att springa
någon bana
I samband med arrangemanget kommer vi att testa några
funktionärsområden. Några exempel på detta är Openanmälan,
Start, Tidtagning, Målgång och Resultat.
Det går bra att provlöpa alla banor som kommer att erbjudas på
Etapp 4 och 5. Information om banorna finns på O-Ringens hemsida
alternativt i O-Ringentidningen.
Etapp 4:s Openbanor 6,7,8,9,10,11 och 12 kommer att erbjudas med
tidtagning. Vi ser gärna att ganska många springer dessa banor.
Skärm och SportIdentenhet vid kontrollerna. Tidtagning och
resultatredovisning på elektronisk skärm kommer att ske.
1. Löpare som springer Openbanor 1-12 går först till Openanmälan
på Arenan, Efter registrering gå till start där man får karta och
startstämplar. Efter målgång läs av din pinne. Löpare som bryter
måste stämpla ut vid mål.
2. Löpare som springer övriga banor utan tidtagning, hämtar sin
karta i Infotältet och bokar av sig på listan och springer till sin start.
Efter målgång stryk dig på listan, vi vill inte ha några på listan över
kvar i skogen.
Alla lämnar tillbaka sin karta vid målgång.
Vi bjuder på en enkel förtäring. Hämtas i Infotältet
Vi genomför detta som en enkel närtävling, så vi kommer inte att
erbjuda t.ex. toaletter. Vid dåligt väder ta med egna klubbtält.
I anslutning till arenan
Från början var tanken att funktionärkläder skulle delas ut denna
dag, men de kommer ej att levereras förrän i mitten av juli.
Ta med dig egen SportIdent pinne eller låna "pinne" av din klubb.
Gäller alla! Vi vill ha en anmälan med uppgift om önskad bana och
önskad etapp för att veta hur många kartor vi skall trycka.
Anmäl dig helst via Eventor/klubbaktiviteter
länk:
Går också bra via mail till: roland.elg@hotmail.com
Fredag 11 maj kl. 23.59
Generalsekreterare Roger Djupsjö 010-476 53 80
Tävlingschef Bo Månsson 070-539 28 88
Data och anmälan Roland Elg 070-654 43 95

Testning:

Provlöpning:

Tidtagning:

Instruktion:

Återlämning av karta:
Förtäring:
Service:
Parkering:
Funktionärskläder:
SportIdentpinne:
Anmälan:

Sista anmälningsdag:
Frågor:

Hjärtligt välkommen till att pröva på någon av banorna till
sommarens O-Ringen

