SKÅNES SKOGSKARLARS KLUBB
inbjuder till

SKOGSKARLSFEJDEN 2021
Pandemin:

Tävlingen genomförs under förutsättning att gällande restriktioner för
Covid 19 tillåter detta.

Tidpunkt:

Lördagen den 21 augusti 2021

Samling:

Backagården, Ormanäs, SV Höör.
Vägvisning från korsningen Nybyvägen/Väg 23 3 km söder Höör.

Program:

Ankomst c:a kl. 10.00. Bjuds på kaffe/te och fralla
Första start kl 11.00.
Lunch kl. 13.30
Kulturellt inslag kl 14,30 därefter prisutdelning.

Parkering

Samlingsplatsen

Karta:

Stenskogen nyritad 2019 av Andreas Oxenstierna och Isak Prellner.
Ekvidistans 5m. Laserutskrift.

Kartskala:

1:5000. Kartans grundskala är 1:7500 (normalt 1:15000) på grund av
detajrikedom.

TerrängBeskrivning:

Delvis mycket detaljrik kurvbild på grund av månghundraårig stenbrytning.
Stigrikt. Omväxlande bok- och granskog. Måttlig kupering.
Mestadels god sikt.

StämplingsSystem:

Sportident

Till start:

Max 700 m.

Dusch/
Omklädning:

Omklädning utomhus och varmdusch inomhus i anslutning till målet.

Banor:

Bana 1
Bana 2
Bana 3

C:a 5,0 km, ”JUNIORER” för karlar födda 1957-1978, 64-43 år
Tidsavdrag 30 sek för varje år fr. o. m. 44 års ålder d v s 10½ min
för 64-åringar
C:a 4,0 km, ”SENIORER”, för karlar födda 1956-1949, 65-72 år
Tidsavdrag 1 min för varje år fr. o. m. 66 års ålder d v s 7 min för
72 åringar
C:a 3,0 km, ”GENTLEMEN” för karlar födda 1948 och tidigare,
73+. Tidsavdrag 1 min för varje år fr. o. m. 74-åringar.

Föryngring:

I likhet med det nationella reglementet får äldre karlar anmäla sig i yngre klass
men erhåller då endast maxavdraget.

Lagtävling:

Två man från vardera bana 1, 2 respektive 3 ingår i laget.

Avgift:

250:- SEK, allt inkluderat som betalas via bankgiro 5612-2047, Ringsjö OK.
Det går också att betala med swish eller kontant vid ankomst.
Vid betalning via bankgiro eller swish ange avsändare.

Anmälan:

Klubbvis senast lördagen den 14 augusti till:
lindborg.lars@gmail.com, eller på mobil 0705-52 63 84
Anmälan helst via mail
Det är viktigt att ange födelseåret, vilken bana man skall deltaga på
och SI-nr.
Önskas vegetarisk kost ska detta också anges.
SI brickor utlånas utan kostnad. Ange på anmälan om lån av bricka.
Tappad utlånad bricka debiteras 400:- SEK

Upplysning:

Lars Lindborg, 0705-52 63 84 och Anders Carlsson 0702-88 23 57.

Logi:

För deltagare som önskar övernatta så finns det möjligheter till detta vid
Backagårdens kursgård.
Anmäl intresse så hjälper vi som arrangör till att hitta lämpligt boende.

VÄLKOMNA TILL ÅRETS FEJD

