PM för OK Tyrs Motionsorienteringar år 2021
Datum, områden och ansvariga framgår av utskickat program. Den som står först är sammankallande.
Vid förhinder, byt med annan arrangör. Program, checklista och manualer finns på Tyrs hemsida under
Motion&Bredd ”För arrangörer ”. Dokumenten uppdateras vid behov. Se även manualen för att koppla
Livelox till arrangemanget samt Hämta anmälningar från Eventor. Arrangemangen annonseras i NWT
(aktuellt datum) Detta moment kan komma att ändras beroende på riktlinjer gällande Corona.
• NWT under Klubbsekreteraren, faxnr 054-19 92 75, epost: sporten@nwt.se (inkluderar även VF)
Manuset skall vara tidningen tillhanda senast kl.10 dagen innan. Ange när annonsen skall vara inne i
tidningen. Tänk på att ange en tydlig väganvisning.
Manus kan t.ex. se ut så här: Motionsorientering ikväll vid…5 banor, varav 2 lätta samt parklasser.
Start kl 17:00-18:30 Sportident Vägvisning från... . Alla är välkomna. Swishnummer till OK Tyr
1234404356 för betalning av startavgift.
• Info om samlingsplats ca en vecka innan, skicka till Karin Mood fam.fogelberg2@gmail.com som
lägger ut på EVENTOR/ karlstad.motionsorientering.se
Material (se uppsatt materiallista på väggen i förrådet)
Hämtas i Tyrstugans förråd 2 (kod, se Nycklar). Dator och nycklar lämnas direkt till nästa arr.
Återlämning skall ske senast måndag eller enligt överenskommelse med nästa arrangör. Arrangörer som
skall lämna över till en tis/onsdagsarrangör bör göra en överenskommelse. Det finns 2 st väskor med
numrerade kontrollskärmar. Numret på skärmen ska överensstämma med nr på SI enheten (100-130).
Fem enheter kan fungera som reserv (100-135) .Kvarvarande väska hämtas av kommande arrangör.
• Alt 5 -Friska Karlstad, alla kontroller. Utan tidtagning. Skall ej vara med i MeOs.
• BANA 4 -medelsvår-svår ca 5-6 km. Blå/svart nivå. Skala 1:10 000 !
• BANA 3 -medelsvår 3.5-4 km. Undvik svår terräng. Blå/svart nivå. Skala 1:7500.
• BANA 2 -lätt ca 3.0-3.5 km, en förlängning (ca 1 km) av Bana 1 med några ”svårare” kontroller.
Orange nivå. Skala 1:7500.
• BANA 1 – mycket lätt, sk ”ledstångsbana” 2,5 km. Gul/vit nivå. Skala 1:7500.
Banor 1 t.om 3 kompletteras med en Parklassvariant i Eventor (med eller utan tidtagning).
Läs vidare i arrangörsmaterialet ” Riktlinjer för banläggning utifrån färgnivåer” !
Kartor Skrivs ut på Tyrs skrivare i Tyrstugan, nyckelknippa förvaras med datorn. Tom H eller Lennart
Moberg mailar aktuell kartfil till sammankallande i arrangörsgruppen.Vid problem kontakta Karin Mood.
Innan banorna planeras bör man se till att goda parkeringsmöjligheter finns. Avstånd målplats-startpunkt
max 300 -500 m. Skogsmål kan gärna utnyttjas för bättre banläggning även två startplatser ex. en för
lättare banor.
Deltagare som inte vill ha tidtagning skrivs upp på en lista och bockas av vid målgång.
Startavgifter 40 kr för alla vuxna (oavsett klubb). Ungdomar t.o.m 20 år gratis. Årskort kostar 480 kr.
(Gäller endast OK Tyrs omgångar, 13 st). Inkomna startavgifter i kontanter inbetalas till OK Tyrs bg 2278562, motions-ol, datum ,konto 3121 kst 19. Swishbetalning föredras. Sker på tel,nr 12 34 404 356.
Informationsskylt finns att sätta upp. Friskvårds/årskorts kvitto finns att skriva ut till deltagare mot
uppvisad Swishbetalning (vår/höstsäsong)
Hantering av resultat Skicka ”Säkerhetskopian” av tävlingen till Karin Mood
fam.fogelberg2@gmail.com eller lägg upp resultatet direkt i Eventor.
Miljö Enligt klubbens miljöpolicy skall vi vara så miljövänliga som möjligt. Några exempel: Egna
plastfickor, återanvända plastsnitslar, (samåkning,) lägga TC så nära som möjligt.
Nycklar En nyckelknippa (Tyrstugan/förråd 2 samt kod till förrådet och datarum) lämnas tillsammans
med dator till nästa arr. Frågor Om du har frågor kontaktas Karin Mood 070-3939663 el e-post:
fam.fogelberg2@gmail.com

