
 

 

 

 

 

 
 
 
Samling: Alfta Forspark. Vägvisning efter riksväg 50 i Alfta 
 
Parkering: Vid Arenan max  200 m, P-avgift 20:-/dag 
 
Start: Fredag 7/6, första start kl 12.00.  

Avstånd till start (orange/vit snitsel) 800 m för samtliga 
klasser. 
 

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

Öppna klasser:  Anmälan sker vid Arenan fredag mellan kl. 11.00-12.30. 
Avgifter: Vuxen 100:-, Ungdom 60:-, Brickhyra 30:-  

Startstämpling:  Gäller för U-klasserna, Öppna klasserna, samt 
Inskolning. Startstämpling = fristarttid.  
Start: kl. 12.00 -14.00. 

 
Miniknat: Vid Arenan fredag mellan kl. 11.00-13.00. 
 

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

Nummerlappar: För klasserna H/D16, H/D14, H/D12.  
   Självservering vid starten. 
 
Vätska:  Efter målgång. 
 
Terrängbeskrivning: I huvudsak ”stadssprint” med liten höjdskillnad i Alfta 

samhälle, även utnyttjas ett mindre skogsområde samt 
kulturmark och elljusspår.  

 
 
 

 

PM ÖSA-Träffen 2013 

7 juni  

”Handelsbankssprinten” 



 

 

Karta:   Nyreviderad  2012/2013 skala 1:5 000 samtliga klasser. 
 OBS! En ny mindre byggnad (kiosk) 3m norr om 

sista kontrollen har tillkommit de senaste dagarna. 
Denna byggnad är ej redovisad på kartan. 

 
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. 

 
 
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 
 
Information: Stefan Carlsson 070-5566313,  

e-post: stefan.carlsson@alftaprodukter.se 
 

Banläggare: Erik Broman 
 
Minimara:  På fredag förmiddag arrangeras en minimara. 
  Ett litet löplopp på 400-800 m för barn vid Forsparken. 
  Anmälan från kl.10.00 och gemensam start kl.10.30. 
  Ingen avgift. 
 
Ål-yra: I Alfta centrum arrangeras på fredag och lördag   

”Ål-yran”, ett jippo för allmänheten, se program på sep 
affischer. 

 
 

Fisketävlingen 
 
Tid/Plats:  Gemensam start fredag från Arenan kl.16.30, invägning 

av fisk kl.19.00. Det är tillåtet att fiska inom gångavstånd 
från Arenan. Pris till Segraren, största fisken gäller! 
OBS! Minimått öring&röding 35cm.  
 

 
 Alfta-ÖSA OK hälsar samtliga hjärtligt välkomna till några 

spännande och trevliga dagar! 
 

www.alfta-osa.se  

 


