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På uppdrag av Svenska
Mångkampsförbundet (SMKF) inbjuder
Dalregementets IF i samarbete med Ornäs IK
till deltävlingar (nr 3 och 4) i Världscupen
samt
SM-sprint i Orienteringsskytte
27-28 maj 2022
Klassisk distans fredag, SM-sprint lördag
Samling: Borlänge Skidskyttestadion, Bergebo Motionscentral, Hemgatan 71, Borlänge.
60°30'40.0"N 15°28'27.0"E Vägvisning från Faluvägen (mellan Domnarvsrondellen och Trafikplats
Ornäs).
Karta: Bergebo, ritad 2019-2020 av Tord Hederskog. Ekvidistans 5m. Upphovsrätt Domnarvets
GoIF.
Terräng: Terrängen består av skogsmark med ett sammanhängande nät av stigar och skidspår. Två
större kraftledningar och en mindre grusväg passerar genom området. Det finns även ett stort antal
stenar, ett flertal skogsbevuxna sankmarker och några bäckar som genomkorsar området. Kuperingen
är måttlig med ett fåtal stora höjder med förhållandevis liten detaljeringsgrad. Det finns dock några
partier som är mer detaljerade.
God framkomlighet. Förutom de områden med tät skog som är markerade på kartan, finns det även
mindre partier med stenbunden terräng.
Klasser:
öppen blå.

H/D12, 14, 16, 18, 20, 21, 21 Kort, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Öppen violett samt

Vid få anmälda kan klasser komma att slås samman.
SM-status på lördagens tävling för H/D 16-20, 21 samt 35 och äldre.
Skyttemoment för huvudklasser enligt reglementet. Alla tävlande som anmäler sig i huvudklass måste
ha nödvändig kunskap i hantering av vapen och skytteerfarenhet.
Deltagare som vill prova på orienteringsskytte är välkomna att anmäla sig i de öppna klasserna.
Öppen violett skjuter liggande med skjutstöd. Öppen blå skjuter liggande med remstöd.
Banlängder: Enligt reglemente.
Stämpelsystem: Sportident. Brickor finns att hyra (anges i anmälan). Kostnad 50 SEK/dag. Ej
återlämnad bricka debiteras med 500 SEK.
Vapen: .22 long. Skjutning sker mot självmarkerande mål. Ett mindre antal vapen finns för utlåning.
Kostnad 75 SEK/dag inkl. 50 skott. Lånevapen anges vid anmälan.
Inskjutning: På papptavlor. Preliminär tid, inskjutningen börjar 09:00 båda dagarna
Anmälan
Senast 2022-05-15 via Eventor i de av Kvarnsvedens GoIF OK upplagda tävlingarna
”OL-skytte, Dalregementets IF…” alternativt via mail till orienteringsskyttedalarna@outlook.com
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Genom att anmäla dig till denna aktivitet godkänner du att ditt namn kan komma att publiceras på
internet. Tävlande som inte representerar klubb som är medlem i SMKF kan vara med och tävla men
kommer då automatiskt bli medlem i föreningen Orienteringsskyttarna av försäkringsskäl.
För att få tävla om SM-tecken ska löparen representera en klubb ansluten till SMKF.
Vill en orienteringsklubb ansluta sig till SMKF kontakta Generalsekreterare Pontus Weman-Tell på
mangkampsforbundet@gmail.com
Efteranmälan: Senast 2022-05-22 mot 50 % förhöjd avgift via eventor eller mail.
Startavgifter:
H/D18 och äldre 200 SEK per tävling, övriga 100 SEK
Svenska klubbar faktureras i efterhand. Utländska klubbar betalar i förskott.
De tävlande som tävlar för föreningen Orienteringsskyttarna betalar till konto i förskott alternativt
swish/kontant på plats.
Kontoinnehavare:
IBAN:
BIC:
Bankgiro:
Swish:

Dalregementets IF
SE 49 8000 0816 6198 4109 9469
SWEDSESS
5461-7865

123 269 81 08

PM och startlista: Publiceras på Eventor samt på arenan
Upplysningar: orienteringsskyttedalarna@outlook.com alt
Karin Stenback 073-760 56 80 alt Anders Malmberg 070-444 64 85
Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Karin Stenback
Biträdande tävlingsledare: Anders Malmberg
Banläggare fri orientering: Erik Malmberg
Banläggare punktorientering: Karin Stenback och Anders Malmberg

Välkomna!
Dalregementets IF och Ornäs IK

