
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Samling: Alfta Forspark. Vägvisning efter riksväg 50 i Alfta 
 
Parkering: Vid Arenan max 200 m, P-avgift 20:-/dag 
 
Start: Torsdag 6/6, första start kl 13.00.  

Avstånd till start 2 (orange/blå snitsel) 200 m för  
klasser: U-klasser, Inskolning, Ö1, H/D10 och H/D12K  
 
Övriga klasser start 1 (orange/vit snitsel) 2500 m 
asfalterad väg. Vätska och toaletter finns vid start 1. 
 

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

Öppna klasser:  Anmälan sker vid Arenan torsdag mellan kl. 12.00-13.30 
Avgifter: Vuxen 100:-, Ungdom 60:-, Brickhyra 30:- 
 

Startstämpling:  Gäller för Kort/U-klasserna, Öppna klasserna, samt 
Inskolning. Startstämpling = fristarttid.  
Start: kl. 13.00 -15.00. 

 
Miniknat: Vid Arenan torsdag mellan kl. 12.00-14.00. 
 

Stämplingssystem: Sportident. Vid utebliven ljud- och ljussignal från 
Sportidentenheten, stämpla med stiftklämman i 

reservrutan på kartan. 

Nummerlappar: För klasserna H/D21, H/D16, H/D14.  
   Självservering vid starten. 
 
Vätska:  Utmärkt på kartan för de längre banorna samt efter 

målgång. 
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”Dina Försäkringar lången” 
 



 

 

Terrängbeskrivning: Tävlingsområde Nabban, varierad terräng, allt från 
detaljerad och kuperad terräng till mer flacka detaljfattiga 
partier, delvis stenbundet men ändå god framkomlighet. 
Bitvis mycket stigrikt område och avslutningen av 
banorna passerar kulturmark/bebyggelse. Klasserna 
Inskolning, U- klasser , H/D10, H/D12K och Ö1 springer 
på närkarta till Arenan och har start och mål där. 

 OBS! vissa sträckor går i bebyggelse med 
”lågtrafikerade” gator , se upp! 

 
Karta:  Nyreviderad  2013. 

Vid start 1 finns en viktig kartkomplettering anslagen. 
  Skal 1:10 000 förutom klasserna H/D60 och äldre, samt 

U-klasser, Inskolning, Ö1, H/D10 och H/D12K som har 
skala 1:7 500. 

 
Mål:   För de klasser som har mål i Arena Forsparken , var 
  försiktiga vid passage av vägar, vägvakter finns. 

Ni kommer också att passera en nedlagd järnväg. Den är 
tillåten att korsa/springa efter där det på kartan ej är 
markerat med förbjudet område/tomtmark. 
 

Skogsmål:  Vi har även ett skogsmål för följande klasser: 
H40-75, D35-D75, Ö7, Ö8 och Ö9. 
Följ gul/blå snitsel 1500 m till Arena Forsparken. 
OBS! Glöm ej att läsa av löparbrickan vid målet i 
Arena Forsparken. 
 

Matutbud:  I Forsparken finns följande utbud under tävlingsdagarna: 
 Tor 6/6 Fre 7/6 Lör 8/6 Sön 9/6  
Cafeteria kl. 9-21 8-21 7-24 7-15 
Korvkiosk kl.12-20 12-20 12-24 11-15 
Kolbullar & kl.12-17 12-17 12-17 11-15 
Hamburgare  
Soppa kl.12-18 12-18 12-24 12-15 
Middag kl.18-20 18-20 18-20 

 

På torsdag och lördag serveras kålsoppa m smörgås och 

fredag gulasch m bröd. 

Middagarna erbjuder på torsdag Kycklingwok, fredag 

tacobuffé och lördag grilltallrik. 

Vi har ingen förbeställning på middagarna. 

 
 



 

 

Viltrapport: Sker till personalen vid Tävlingsexpeditionen. 
  Gäller; Björn, varg, älg & rådjur.  
 
Barnpassning:  Vid Arenan. 
 
Dusch:  Tempererad utomhusdusch i anslutning till Arenan. 
   
Priser:  I Inskolning, U1 och U2 får alla pris. Det hämtas efter 

målgång vid prisbordet framför stora scenen. 
 
 I ungdom, junior och seniorklasserna så delas det ut 

hederspriser, antalet i varje klass och ca. tider anslås vid 
resultattavlan. 

 
 I vuxenklasserna H/D35 och äldre så lottas det ut några 

segrarpriser, vilka klasser som får resp. dag anslås vid 
resultattavlan. 

  
 I öppna klasser utlottas det på några startande varje dag, 

vilka namn anslås på resultattavlan. 
  
 Alla prisutdelningar hålls framför scenen vid Arena 

Forsparken. 
 
Speaker:  Per Forsberg 
 
Sportförsäljning:  Letro Sport. 
 
Tävlingsregler:  SOFT:s 
 
Tävlingsledning:  Kaj Hoof & Karl-Erik Jonsson Alfta-ÖSA OK 
 
Banläggare: Marita Östberg  / Stefan Carlsson 
 
Information: Stefan Carlsson 070-5566313,  

e-post: stefan.carlsson@alftaprodukter.se 
 
 
 

Alfta-ÖSA OK hälsar samtliga hjärtligt välkomna till några 
spännande och trevliga dagar! 

 
www.alfta-osa.se  

 


