
         PM1  
 ÅTERTÅGET 2011 - 05 - 21. 

 

Ni är alla hjärtligt välkomna till Södertörns BOK’s Bilorienteringstävling. 
 

Vi tackar SAMS som hjälper Södertörns BOK med detta arrangemang. 
 

 
 

L å n g a   b a n a n Korta  b a n a n 

Avgår kl 18.00   Flytande starttider  därefter   
Längd: O: 44,3 km / 8 str. T: 3,4 km.  O: 23,4 km / 6str.T: 2,1 km. 
Kartskalor: 1:2 000, 10 000 och 50 000.   1:2 000, 10 000 och 50 000. 
Antal OK/PK/IK: < 90 + TK.  < 40 + TK.  
 

Ni ansvarar själva för att ni får rätt körorder för den bana som ni åker vid TK.  

Körordrarna är märkta Långa respektive Korta. 
 

Tillstånd: nr. StBF11#12. 
  

SPORTIDENT. Du som har egen Sportident-pinne får gärna ta med och använda den. 
 

Möte hålls vid klubbhuset kl 17.30. Då ges även information om Sportidentsystemet. Se även  
PM om Sportident. Ev. möte på tävlingsbanan anges först då mötet inträffar, d.v.s. andra gången. 
 

Hjälppilning kan förekomma utan angivande i körordern. Möte kan förekomma på större  
vägar och i vägskäl utan angivande i körordern. Möte anges i körordern först när mötet sker. 
 

Vägrätnings, infart/utfart, räknas som karträtt inom 25 m, Kör befintliga vägar. 
 

Bensin finns inte vid samlingsplatsen. Tanka innan ni kommer! Serveringen i klubbhuset, 
besiktning och anmälan öppnar kl 16.30. Besiktiga bilen före anmälan. 
 

Parkering av biltransportsläp och tävlingsbilar får EJ ske på asfalterade vägar i depån. 
 

Avspärrade områden får inte beträdas av publik eller tävlande = uteslutning. 
 

PK/IK är vänstermarkerade med blå skylt med eller utan SBOK-logga. Vid SPK, stämpel- 
passerkontroll, används Sportident. Stämpla som vid TK och skriv något i kontrollens ruta  
på tavelkortet (så du inte tror att du missat något vid nästa kontroll). Kontroller ska tas i rätt ordning. 
 

Om ni bryter måste ni ringa 0152-705 77 eller 070-669 02 47 eller meddela närmaste TK. 
Glöm inte att återlämna ev. lånad Sportident-pinne.  
 

Se även PM2, som utdelas vid sekretariatet.       VÄLKOMNA TILL ÅTERTÅGET!  


