PM
Välkomna till
Hallgrena-Nassen nr 619
den 21 november 2018
Start

ca 200 m från MC, se karta. Individuell start enl. startlista med första start 19.00
Kartan erhåller du efter det att du startstämplat.

Karta
Karta i skala 1:7.500 som ger viss beskrivning över övningsterrängens beskaffenhet.
Banlängder E = ca 1,5 km A = ca 2,6 km B = ca 3,4 km
Skog
Kupering

Gedigen gammelskog, så gedigen att den till viss del lagt sig för att inta sin sista vila.
Här och där skaplig kupering, därav något kortare banlängder än vanligt.

Bonus k:o

5 st bonuskontroller, hänvisning på baksidan av ordinarie karta. Gäller alla klasser.
Dessa premieras enl följande:
Antal bonus k:o Bonusminuter
Bonuskontrollerna är stenar
1
1
och punkthöjdfötter
2
2
Skrivhjälpmedel är icke tillåtet att medföra
3
5
Ordinarie kontroller = Reflexstav + SI-enhet
4
10
(kodsiffra på SI-enheten)
5
17
Bonuskontroller = Reflexskärm + SI-enhet

Spridning

Norsk sommerfugl, gäller A- & B-klassen. E-klassen däremot har en rak bana som
bidrar till, och starkt gynnar, den sociala samvaron i denna mörka novemberkväll.

Max tid

50 minuter med justering för ditt handikapp, se startlistan. OK att ha med klocka.
Straffpåföljd då löptiden överskrider din egen maxtid:
1 extra minut för varje påbörjad minut som din löptid överskrider din egen maxtid.

Mål

Målet är utlokaliserat i skogen, målstämpla och gå vägen österut till klubbstugan
och stämpla ut hos Gösta som sitter och myser i värmen inne i hallen.

Tema

Allt är inte Guld som glimmar. Det finns ett antal extra reflexstavar ute i skogen.
Dessa extra reflexer saknar dock den i dessa sammanhang så viktiga SI-enheten.
Om du hittar en reflex med SI-enhet, kolla då kodsiffan, de sitter tätt på en del håll.

Frågor

Om detta PM i något avseende inte stillar din nyfikenhet finns tillfälle för frågor till
övningsledaren i omklädningsrummet klockan 18.40

Efterkapitel Vi samlas på övervåningen för tilltugg och sammanfattning efter genomförd övning.
Lycka till önskar övningsledare Erik Hallgren

