
Samling: Kl. 18.30 vid Mjälnäs, Simonstorp, se bifogade vägbeskrivning

Men på förekommen anledning från förra gången……:

Viss vägvisning, skärm och blåvit snitsel sista 3 km. 

Karta: GoIF Tjalve Simonstorp anno 1987, i original men uppförstorad

till skala 1:7500 för A & B-klasserna, 1:5000 för E-klassen.

1987-års stigar och framkomlighet redovisas föredömligt på kartan.

På några ställen påminner det faktiskt om hur det fortfarande ser ut än idag.

OBS: att meridianerna har en kraftig lutning i förhållande till kartkanten.

Terräng: Måttligt kuperad högproducerande odlingsskog i varierande ålder och

ständig förändring. Överblivna skogsdelar täcker här och var den 

stenbundna marken. Ta det försiktigt. 

Se upp: Konstiga ljud i skogen kan vara kronhjortar, brunsten har just börjat,

och så har vi ju våra grisar förstås……

Start: Första start klockan 19.01. Starten är ca 100 m väster om ladan.

Töm SI-pinnen före upprop, Startstämpla innan du tar kartan.

Naturens krafter har utrustat startplatsen med en 15 meter lång ljugarbänk.

Här gäller regeln "satt gubbe sitter". Förhoppningsvis kommer sist startande

i B-klassen, Vesa Jussila, att här kosera om fåglar som hörs och nästan syns.

Banor: Banlängder: E = 2,1 km, A = 3,0 km, B = 4,3 km.

Gafflade banor där du själv väljer gaffling enligt alternativ på kartan.

E-klassen 1 gång, A-klassen 2 gånger, B-klassen 4 gånger.

OBS: E och B-klassen har ett gafflingsval redan från startpunkten.

Kontroller: Miniskärmar med reflexhörn, sitter lågt och exakt. Sportidentstämpling.

Kodsiffra på SI-enheten.

Mål: Målstämpla vid målet, gå direkt till ladan för utstämpling hos Gösta L.

Omkl./Bad: Bryggbad i den för årstiden naturtempererade Fläten, alt. eget vatten.

Förtäring: Väldigt sedvanlig Nasse-meny mot lika sedvanlig kostnad i ladan.

Övrigt: Lyse rekomenderas å det varmaste i de mörkaste partierna av kolmårdsskogen.

Lycka till !!!
Frågestund med övningledaren

vid startplatsen ca 18.50

PM

och Miss i Nassen nr 573

Välkomna till Mjälnäs


