
Alfta-ÖSA OK inbjuder till  
ÖSA-Träffen 6-7 juni 2009 

6 juni medeldistans, 7 juni långdistans. 
Orienteringupplevelse efter Voxnans dalgång  

& Fisketävlingen. 
 

Samling: Södra Blommaberg, vägvisning från Voxna Bruk efter 
väg 296, därefter 15km till TC. Samt 2km söder Lobonäs 
efter väg 296, därefter 5km till TC. Se karta på vår 
hemsida. 

 
Banlängder/Klasser: Enligt SOFT’s rekommendationer, förutom 

medeldistanen +20% längre banlängder. 
 
Start: Första start lördag kl. 12.00, söndag kl. 10.00. 
 Lördag start 1 2500m, start 2 1000m.  

Söndag 1500m för alla. 
 
Parkering: Avstånd P-TC 100-400m, P-avgift 20:-. 
  Husvagnar i anslutning till TC, P-avgift 50:- 
  Tält i anslutning till TC, gratis. 
 
Anmälan:  Sker via klubben online senast 2009-05-27. 
  Vuxen 90:-, ungdom 50:-. 
 
Efteranmälan: Via klubben online senast 2009-06-02, 50% extra avgift. 

Även begränsat antal på tävlingsdagen, mot 100% högre  
  avgift, 50% för ungdom -16år. 
 
Nummerlappar: HD13-14, HD15-16 och HD 21. 

Radio & förvarningskontroller. 
 
Terrängbeskrivning: Lördag: Start1: Detaljrik småkuperad snabblöpt tallmo 

terräng, med inslag negativ kurvbild. Stigar i normal 
omfattning. Start 2: Lättlöpt tallmoterräng efter Voxnan, 
lättkuperad terräng med stigar i normal omfattning. 
Söndag: De längre banorna går i omväxlande 
Hälsingeterräng, med vägvalssträckor. Kuperingen är 



måttlig med inslag av detaljrika partier. Myrområden 
förekommer vid ett flertal småtjärnar i området.  
De kortare banornas mittenpartier korsas av en kuperad 
”grusås” som möjliggör vägvalsalternativ. I övrigt 
småkuperad terräng. Stigar och vägar i normal 
omfattning. Se kartprov och bilder på vår hemsida. 

 
Karta: Nyproducerad/reviderad 2008-2009. Kartan är 

digitaltryckt. Kartskala lördag 1:10000, söndag 1:15000 
för klasserna HD15-HD35 övriga 1:10000. 

 
Servering: Förstärkt marketenteri på TC, hamburgare och kolbullar. 

På kvällen kommer det att finnas möjlighet att köpa 
en ”grilltallrik”. Den kan förbeställas i serveringen 
under dagen eller beställas via klubben online i 
samband med anmälan till lördagens tävling. 

 
Tävlingsregler: SOFT:s 
 
Tävlingsledning: Tävlingsledare: Håkan Englund 023-46169,070-6229426 
 Tävlingskontrollant: Hans Olevik, Edsbyn 
 Banläggare: Stefan Carlsson. 
 
Information/Logi: Stefan Carlsson 070-5566313. 

e-post: stefan.carlsson@alftaprodukter.se 
    

  Fisketävlingen 
 

Tid/Plats: Gemensam start lördag från TC kl. 16.30, invägning av 
fisk kl. 19.00. Det är tillåtet att fiska i alla vattendrag, 
inom gångavstånd från TC. Pris till segraren. 

 
Flytväst:  Flytväst bör användas vid fiske längs Voxnan. 

 

                                  Vy över Rävkullen långdistansområdet…… 


