
 

 

 

 

 

 

Samling: Häsbo. Vägvisning efter riksväg 50, 25 km söder om 
Alfta mot Falun. 

 
Parkering: TC 200-1200 m efter bilväg, P-avgift 20:-/dag 
 
Husvagnar/tält: Husvagnar i anslutning till TC, P-avgift 100:- 

Tält i anslutning till TC 50:- inkl. p-avgift. 
OBS!, Vi har fått bokningar av husvagnar/bilar & tält 
som med råge överskred våra förväntningar. Husvagnar 
ges företräde till ängarna & husbilarna parkeras vid 
behov efter vägarna i anslutning till Häsbo. Tältande får 
till början parkera vid ordinarie bilparkering, efter 
avslutad tävling får de köra in på ängarna och slå upp 
sina tält.  
Var vänlig följ anvisad plats av arrangörerna.   
  

Bussar:  Kontakta  stefan.carlsson@alftaprodukter.se , om 
klubben anländer med buss. 

 
Start: Torsdag 2/6, första start kl 12.00. Avstånd till start 

1900 m. Alla klasser utom inskolning.  
 
Fredag 3/6, första start kl 11.00.Avstånd till start 2300m. 
Vätska vid starten. Alla klasser utom inskolning. 
Efter väg till start kommer det att finnas lite frågor att 
klura på. Rätta svaren anges vid starten..  
  
Lördag 4/6, första start kl 11.00. Avstånd till start 2000m 
Vätska vid starten. Alla klasser utom inskolning. 
 
Inskolning i anslutning till TC alla dagar.  
 

Efteranmälan:  Ett begränsat antal på tävlingsdagen, mot 100 % högre 
avgift, 50 % för ungdom -16år. 
 
 

 PM ÖSA-Träffen 2011 

2 juni medel, 3 juni lång &  

4 juni förlängd medeldistans. 



 

 

D10 & H10 Klasserna har en violett stig ritad på sin karta, den är 
märkt i terrängen med röd/vita plastband. 

  
Öppna klasser:  Anmälan sker vid TC. Torsdag  mellan kl 11-12.30, 

fredag & lördag  mellan kl 10-11.30. Avgifter: Vuxen 
90:-, Ungdom 50:-, Brickhyra 25:- 

Startstämpling:  Gäller för Kort/U-klasserna, Öppna klasserna, samt 
Inskolning. Startstämpling = fristarttid. På torsdag mellan 
kl 12.00 -13.30, fredag & lördag  mellan 11.00 – 12.30. 

 
Minikat: Vid TC start torsdag mellan 11.00 – 13.30, på fredag och 

lördag mellan 10.00 – 12.30 
 

Stämplingssystem: SportIdent. Vid utebliven ljud- och ljussignal från 
SportIdentenheten, stämpla med stiftklämman i 
reservrutan på kartan. 

Radio / förvarning: För klasserna H/D21, H/D15-16, H/D13-14.  
   Nummerlappar självservering vid starten. 
 
Vätska:  Efter vägpassage på långdistansen fredag. Utmärkt på 

kartan. 
 
Terrängbeskrivning: Tordag: Tävlingsområdet går på ”Egga”, rullstensås   

med tvär stigning och detaljrik kurvbild. Sikten och 
löpbarheten är god förutom några gröna områden.  
Fredag: Början på de längre banorna består av snabblöpt 
detaljrik tallmo terräng. Avslutningen passerar ett 
vidsträckt myrområde. Kortare banorna har lättlöpt 
tallhed.  
Lördag: Varierande terräng efter Häsboåns dalgång. 
Snabblöpta tallhedar, kuperad granmoar, grön områden 
med sämre sikt och avslutas i negativ kurvbilds terräng.  
 

Å  passage: Dag 2 & 3 de längre banorna korsar Häsboån. En del 
broar finns, men ”oftast” är ån vadbar. Ån är bred, fin 
sandbotten och varmt vatten…  

 
 
 
 



 

 

Karta:   Nyreviderad  2010/2011. 
Medeldistans skala 1:10 000 
Långdistans 1:15 000 för H/D 16-21, övriga 1:10 000 
För H/D 65 och äldre 1: 7 500. 
 

 
Viltrapport: Sker till personalen vid anmälan till öppen klass. 
  Gäller; Björn, varg, älg & rådjur.  

 
 
Servering:  Förstärkt marketenteri på TC, hamburgare och kolbullar 

inkl kolbulle delux. På torsdag kvällen kommer det att 
finnas möjlighet att köpa en ”grilltallrik” och på 
fredag kväll serveras wok tallrik. Beställningar och 
betalning kan göras i förväg i serveringstältet.  

 
Banpassning/miniknat: Vid TC. 
 
Sportförsäljning:  Letro Sport. 
 
Tävlingsregler:  SOFT:s 
 
Tävlingsledning:  Stefan Carlsson Alfta & Nisse Johansson RBK 
 
Information: Stefan Carlsson 070-5566313,  

e-post: stefan.carlsson@alftaprodukter.se 

 
 

Fisketävlingen 
 

Tid/Plats: Gemensam start torsdag från TC kl. 16.30, invägning av 
fisk kl. 19.00. Det är tillåtet att fiska inom gångavstånd 
från TC. Pris till segraren. 
OBS! Minimått öring & röding 35cm. 

 
 

 

Finnskogsvandring 
 

Tid/Plats: Guidad vandring från Häsbo med Maths Östberg fredag 
kl 16.00 från TC. Turen tar c:a 2 timmar.  


