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     Mellansvenska Nybörjarserien 
 

                   Deltävling 2008-05-03 
 
 

 
Ni är alla välkomna till Södertörns BOK´s deltävling i nybörjarserien. 
 

Funktionärer: 
 

Tävlingsledare:  Marcus Claar, SBOK,  070-669 02 47 
Domare:  Thord Söderberg, SAMS,  073-976 99 64 
Banläggare:  Kurt Westberg, SBOK,  070-655 42 11 
Besiktningsman:  Anders Jansson, SBOK,  073-591 49 07 
 
Vi tackar SAMS som hjälper Södertörns BOK med detta arrangemang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-banan är ca 48 km varav 41 km orienteringssträckor fördelade på  
4 st O-sträckor och 2 transportsträckor. Antal OK/PK ca 40/20 st. 
 

PB-banan är ca 31 km varav 24 km orienteringssträckor fördelade på  
2 st O-sträckor och 2 transportsträckor. Antal OK/PK ca 20/10 st. 
 

Kartskalor: 1:50 000, 1:10 000 och 1:2 000E. 
 

De första sträckorna är gemensamma för de två banorna, därefter gäller det 
att se till att ni får rätt körorder för den bana som ni åker. Ni ansvarar själva för 

detta. Körordern är märkt med C-banan resp. PB-banan. Sidnumrering i nedre 
högra hörnet anger hur många sidor bunten med körorder innehåller. 
 

Nybörjargenomgång hålls i klubbhuset kl 17.15, där även information om 
Sportidentsystemet ges, då vi använder elektronisk tidtagning vid vår tävling. 
 

Hjälppilning kan förekomma utan angivande i körordern. 
 
Bensin inte finns i Härad, så tanka innan ni kommer dit.  
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PM för elektronisk tidtagning 
 

De tävlande har i bilen en liten pinne med ett elektroniskt chip. Hur den förvaras är 
upp till varje ekipage att lösa. Vid varje TK finns en stämplingsenhet uppsatt på höger 
sida av vägen, i anslutning till TK-skyltarna. Bemannad TK håller i stämplingsenheten. 
När pinnen doppas i stämplingsenheten lagras tiden som sedan kan avläsas efter 
målgång. Som kvittens på att tiden har lagrats i pinnen fås vid doppningen en ljud- 
och en ljussignal från stämplingsenheten som bekräftelse på att stämplingen 
registrerats. Vissa TK kommer att besökas flera gånger under tävlingen. Gäller ej PB-
banan. 
 
Tävlingen är uppdelad på flera O-sträckor, en del åtskilda av transportsträckor. Flera 
O-sträckor kan förekomma efter varandra utan uppehåll emellan. Efter en 
transportsträcka kommer ni till en ankomst TK där ni ska stämpla, sitter på pinnen för 
TK skylten, innan ni kör fram till den bemannade TKn. Ankomst och avgångs TKn har 
samma kontrollnummer. Starten sker med två minuters intervall. Exempelvis 18:00, 
18:02 osv. Missar ni med några sekunder hit eller dit spelar det ingen roll, ni får rätt 
tid ändå.  
Ni doppar pinnen i stämplingsenheten på funktionärens order och får då er nya 
körorder/rar. Ingen inläsningstid förekommer. 
Se till att ni får rätt körorder för er bana. 
 
Kompletterande regler: 

• Om du inte har egen SportIdent-pinne får du kvittera ut en vid anmälan. Var rädd 
om den. Borttappad pinne ersätts av tävlande med 250 kr och medför 
uteslutning. 

• Tidkontrollerna ingår i den ordinarie numreringen på tavelkortet och är inte 
speciellt utmärkta på tavelkortet. TKn är utmärkt i körordern och med två gula 
TK-skyltar i naturen. Den högra är numrerad med ordningsnummer. 
Stämplingsenheten är placerad vid vägens högra kant i anslutning till skylten. När 
du stämplat i dosan skriver du TK eller X i TKns ruta på tavelkortet, så du inte 
tror att du missat något när du kommer till nästa kontroll. 

• Missad stämpling vid TK medför uteslutning. 
• TK tagna i fel ordning medför uteslutning. Se också nästa punkt. 
• Att återvända till banan efter registrering av tid vid TK är fusk och medför 
uteslutning. 

• När du kommer tillbaka till målet (inne i lokalen) läser vi av SportIdent-pinnen 
och räknar ut era sträcktider. Kontroll av kontrollkortet sker manuellt som vanligt. 

 

Våga fråga! 
 


