Välkomna till
Kompiskavlen 2017-05-30
När vi i IBM-Klubben arrangerade de första s.k. Avdelningsbudkavlarna i slutet av 1970-talet,
var bl.a. avsikten att så många och så jämna lag som möjligt skulle ställa upp. Idealet skulle vara
att samtliga lag skulle springa över mållinjen samtidigt? Viktigt var också att alla lag helst
skulle innehålla en nybörjare.
I år liksom tidigare år har vi arrangörer försökt att tillämpa dessa tankegångar.
Därför behöver vi vid anmälan få veta av resp. lagledare samtliga lagmedlemmars beräknade
ungefärliga kilometertider i ”normal” orienteringsterräng - 8 min/km, 10 min/km, 12 min/km,
14 min/km, 20 min/km osv. Baserat på detta förbehåller sig sedan tävlingsledningen rätten att
fördela banorna.

Samling

Intill Edsbergs Sportfält södra delen. Se Karta nedan

Parkering/transport Ett mindre antal platser finns vid fotbollsplanen på Sportfältets SO del,
f.ö. må parkeras i anslutning till omklädningsrummen NV-vart. Buss
607 från Sollentuna Station eller Danderyds Sjukhus stannar på
Ribbings väg strax ovanför Sportfältet. Se kartan nedan.
Banor

Bana1 1,9 km nybörjarbana
Bana2 2,9 km medelsvår
Bana3 3,8 km medelsvår.

Lag

Varje lag består som vanligt av 3 löpare.

Anmälan

Senast FREDAGEN DEN 26 MAJ, men gärna så snart som möjligt.
Till: Kjell Tancred via E-post: kjell.tancred@telia.com eller i andra hand
till: Kjell Lindblom via E-post: Kjell_Lindblom@se.ibm.com
SportIdent kommer att användas. Ett antal brickor finns för utlåning
Ange vid Anmälan:
1) Namn på laget.
2) Lagledarens namn
3) För varje sträcka, för lagmedlem:
1. namn och om vederbörande är nybörjare
2. SportIdent bricknummer
3. beräknad kilometertid för lagmedlemmen

Karta

skala 1:5000 (OBS), ekvidistans 4 m.

Starttid

18:00
Deltagarna bör vara vid samlingsplatsen senast kl.17.30 för att bl. a.
lagändringar skall hinna göras och eventuella ”löshästar” hinna
formeras till nya lag. Möjligheten att springa en bana individuellt
kommer även att finnas.

Ombyte

Kan göras i Sportfältets allmänna omklädningsutrymmen, annars
utomhus

Servering

Som vanligt kommer det att bjudas på dryck med tilltugg av olika slag
av IBM-Klubben och ESIK

VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG, TRIVSAM FÖRSOMMARKVÄLL!
Kjell Tancred, Gunnar Siljestrand och Karl-Erik Palm

