
 
 

Vid Arena Rimsbo 
 

Distanser: fre 5/6 medel, lör 6/6 medel, sön 7/6 lång. 
 
Klasser: H/D10-H/D80, Inskolning, U-klasser samt  
Öppna klasser. 
 
Anmälan: Varje dag är en enskild tävling och anmälan  
sker via Eventor senast 2015-05-30.  
Vid anmälan godkänns att namn läggs ut på internet. 
 
Anmälningsavgifter: Inskolning och U-klasser 60.-,  
Ungdomar t.o.m. 16 år 65.-, övriga 125.- 
Något förhöjd anm.avgift för ungdom/övriga p.g.a. förhöjt tävlingsvärde i form 
av fritt fiske, buss till start. 
 
Efteranmälan: Via Eventor senast 2015-06-02, 50% extra avgift. 
Ett begränsat antal på tävlingsdagen, mot 100 % högre avgift. 
 
Öppna klasser: Anmälan sker vid Arenan. 
Fredag 17,00-18,30 lördag 11,00-12,30 söndag 09,00-10,30.  
Avgifter: Vuxen 100.-, Ungdom 60.-, Brickhyra 30.- 
 
Startstämpling: Startstämpling = fri starttid. På fredag för samtliga klasser 
18,00-20,00. För öppna klasser, U-klasser, Kort-klasser samt inskolning lördag 
12,00-13,30 och söndag 10,00-11,30  
 
 
 
 
 
Stämplingssystem: SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan. 
Även de nyare SI-brickorna typ 8, 9,10 och 11 kan användas. 
Saknas bricka tilldelas hyrbricka som debiteras med 30.-. 

Boende: Husvagnar/tält, i direkt anslutning till Arenan. Priser: husvagn 200:-, 
tält 100:-, priset är totalt för hela helgen. OBS! Ska även förbokas via 
Eventor. Risk att det kan bli lite trångt! En alternativ logiplats för husvagnar 
finns 2,5 km från arenan, asfalterad flygplats i direkt anslutning till sjön 
Fansen, ingen avgift ingen service. 
Del i militärtält 50:-/natt 
Beställning av del i militärtält görs via e-post till kaj.hoof@loggtech.se  
För mer info kontakta Kaj Hoof 070-5269788 

Inbjudan  

Ösaträffen 2015 

5-6-7 juni Hyreslägenheter i Alfta/Edsbyn 

Tävlingssponsor 

Följ Ösa-Träffen på facebook, www.facebook.com/Osatraffen 
Vi kommer att lägga in/ uppdatera information på facebooksidan kontinuerligt. 

mailto:kaj.hoof@loggtech.se
http://www.aefab.com/
http://www.facebook.com/Osatraffen
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Övrigt boende se: www.halsingland.se    
 
Samling: Rimsbo, 25 km söder Alfta efter väg Alfta – Gruvberget. 
 
Start: Fredag 5/6, fri starttid för alla mellan kl 18.00 – 20.00 (startstämpling). 
          Lördag  6/6, första start kl 12.00.  
          Söndag 7/6, första start kl 10.00. 
 
Startlistor, PM och resultat: Läggs ut på Alfta-ÖSA OK`s hemsida  
www.alfta-osa.se samt i Eventor. 
 
Parkering: I anslutning till Arenan, max avstånd 700m. P-avgift 20:-/dag 
 
Karta: Nyproducerad 2014/15.  
           Dag 1 fredag, medel, skala 1:10 000, H/D55 och äldre 1:7 500. 
           Dag 2 lördag, medel, skala 1:10 000, H/D55 och äldre 1:7 500.  
           Dag 3 söndag, lång,  skala 1: 15 000 för H18-35 & D21,  
                      övriga 1:10 000, H/D55 och äldre 1:7 500.  
 
 
Terrängbeskrivning:  
 
Fredag: Flackt småkuperad snabblöpt skogsmark med inslag av myrområden. 
 
Lördag: Ungdomsbanorna går i lättlöpt hedterräng. De kortare banorna går 
efter Rimiåsen med småkuperad lättlöpt hedterräng. De längre banorna börjar 
och avslutar på snabblöpt hedmark. Området delas av en passerbar å med 
delvis detaljrik kurvbild och större myrområden.  
 
Söndag: Lättlöpt småkuperad terräng med god sikt och mindre myrområden. 
De längre banorna passerar ett berg med normal stigning, god löpbarhet och 
normal kurvbild.    
 
Servering: Vid Arenan finns café, korv, dricka, hamburgare, kolbullar. Lördag 
serveras middag som säkrast kan förbokas i Eventor,  
går även att köpas plats under tävlingsdagen. 
Lördag middag:  Grilltallrik 120:-, Barn t.o.m. 10år 80:-  
 
Succén från i fjol återkommer!  Mat ”All inclusive” enligt nedan 
Lördag frukost/lunch/middag – Söndag frukost/lunch, pris 350:-/pers. 
Beställning av ”All inclusive” görs via Eventor.  
För mer info kontakta Kaj Hoof 070-5269788 
  
Dusch: Vid Arena utomhus varmvatten dusch. 
 
Banpassning/miniknat: Vid Arenan. Miniknat lördag & söndag. 
 
Sportförsäljning: Letro Sport. 
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Tävlingsregler: SOFT:s 
 
Tävlingsledning: Tävlingsledare: Kaj Hoof:070-5269788 
Bitr.tävl ledare: Thomas Ericson 070-5596826 
Banläggare: Stefan Carlsson 
Tävl.kontrollant: Hans Olevik 
 

Fisketävling 
Tid/Plats: Gemensam start lördag 6/6 kl 17.00 från Arenan. Invägning av fisk 
kl. 19.00. Fiske i Västra Saggen en större sjö vid arenan. 

 
Övriga aktiviteter: 
MTB-O: Inbjudan kommer, arrangör Edsbyns OK  
PreO:  Lördag 6/6, Rehns BK arrangerar Öppet DM på eftermiddagen i 
anslutning till arenan. Inbjudan se Rehns BK´s hemsida. 
 
 

Alfta-ÖSA OK hälsar tävlande, publik och funktionärer hjärtligt 
välkomna till några spännande och trevliga dagar! 

 
www.alfta-osa.se  
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