
Inbjudan

Vintercup sydost #3 samt Go’nattcupen #2

20221226

Källstorpsmo

Parkering: Parkering sker i första hand på nedan markerad grusyta. Avstånd från

parkering till arena är ca 1200 m. Koordinater: 56,6894;16,1758.

Samling: Arenan är belägen längs med vägen som går precis norr om den större vägen,

väster om parkeringen. Se blå pilar i bilden ovan. Koordinater: 56,6922;16,1570.

Tävlingsform: Masstart för alla klasser. Pga jakt i området under förmiddagen har vi

blivit tvungna att skjuta på starten lite.

Banor: Banorna är av karaktär “Förlängd medel”, dvs halvlånga banor med

medeldistanskaraktär.

Bana Längd (ca) Skala Svårighet Starttid

Lång 8 km 1:10 000 Svart 12:00

Mellan 6 km 1:10 000 Svart 12:00



Mellankort 4 km 1:7 500 Röd 12:05

Kort 3 km 1:7 500 Orange 12:05

Lätt 2 km 1:7 500 Vit 12:05

Spridningsmetoder: Fulgafflingar förekommer på banorna “Lång”, “Mellan” och

“Mellankort”.

Terräng: Öppen tallskog till största del. Generellt sätt mycket bra framkomlighet. Kan vara

snö i terrängen. Ett större sankmarksparti passeras av de längre banorna, rekommenderar

våtsockor!

Karta: Kärr Södra, ritad våren 2022 av Tord Hederskog. Ekvidistans 2,5 m.

Om Vintercup sydost: Vintercup sydost är en serie eller cup för klubbarna Kalmar OK,

Nybro OK, OK Orion, Karlskrona SOK, Ronneby OK och Torsås OK.

Cupen är i första hand till för att göra den tunga vinterträningarna roligare – och eventuellt

lite tävlingslik samt för att få ungdomar att hålla igång även under vintersäsongen – och

kanske också för att locka nya till sporten.

Ingen startavgift tas ut för ovan nämnda klubbars löpare men för gästande löpare kostar det

50 kronor som tillfaller respektive arrangör. Betalas kontant eller med Swish på plats,

nummer 0733160034.

Det kommer arrangeras 8 deltävlingar under vintern.

#1, lördag 3 december, Nybro OK, Svartbäcksmåla,

https://eventor.orientering.se/Events/Show/43254

#2, söndag 11 december, OK Orion, Jämjö,

https://eventor.orientering.se/Events/Show/43503

#3, måndag 26 december, Kalmar OK, Källtorpsmo

https://eventor.orientering.se/Events/Show/43618

#4, söndag 8 januari, Karlskrona SOK, Bastasjö,

https://eventor.orientering.se/Events/Show/43497

#5, söndag 22 januari, Ronneby OK, Brunnsskogen eller Karlsnäs

#6, söndag 12 februari, Torsås OK, Sunelycke

#7, söndag 19 februari, OK Orion, Augerum/Lyckeåborg,

https://eventor.orientering.se/Events/Show/43504

#8, söndag 26 februari, Kalmar OK, Påryd

Vi räknar poäng på varje bana enligt följande poängskala:

20, 17, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 (alla fullföljande får minst 3 poäng). Fem av åtta

deltävlingar räknas.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feventor.orientering.se%2FEvents%2FShow%2F43254%3Ffbclid%3DIwAR2bY-qMmDhnZ9hOaIV4-wjcZ6Yorn17BTDrVm01Tyg6otGRQSW1UKMe0Tw&h=AT1xCQQiVAqXP-mklrfgvXWbwqN-RRG6Vx6d3PPmrMySoVbO25w-CeLpWUfsVO-nU-hfe47NvRgrOcnpcUjIcWaXl1pFpcIktfIUQuby0Nd1P0-VmIrFzm8DL3m9OoIBggNttXfmqA&__tn__=q&c[0]=AT1fc8J_9cuLa_GfPDkMQeB3bA4EZjM6p1TEFw44P_QpL70r34Yl0CUc0i0YQhv1EilUFimI039zuCkgwmHBs-9ypMhFVlYcV3wnhTg7nXuuBv0rZFus5Y5UIBYW4ksy0h0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feventor.orientering.se%2FEvents%2FShow%2F43503%3Ffbclid%3DIwAR1ninHjXhatDpH2uiEyhM14F_2PLYDSYGxeYC8QsahNqjDVwD1U0P389bg&h=AT39UBM50ui-GzYg1DOLUaYoMllDjx7fOxrX97Y1CK74UHilnKXbaCCbhKtYugrs58BVvj3swHIOpLqLoBQtZ6wyzHkHeZckDP0R_ZDq4YV32_Ty7ZcR7brJQ_q2oGUiKbqTwGAqxg&__tn__=q&c[0]=AT1fc8J_9cuLa_GfPDkMQeB3bA4EZjM6p1TEFw44P_QpL70r34Yl0CUc0i0YQhv1EilUFimI039zuCkgwmHBs-9ypMhFVlYcV3wnhTg7nXuuBv0rZFus5Y5UIBYW4ksy0h0
https://eventor.orientering.se/Events/Show/43618
https://eventor.orientering.se/Events/Show/43497?fbclid=IwAR3-Zox_97SU0KDQWScGhetyppNwzrXj3fURqTiDJkybU_BK767XQJa_tms
https://eventor.orientering.se/Events/Show/43504?fbclid=IwAR0WBAczQkiMdI7p1ej5HWuWpTaNqAFdjil4PfCkkLjfSY08VHr_Vbj5eF0


Vi har även en klubbtävling där man får poäng per antal startande på varje deltävling i

förhållande till antalet aktiva orienterare i klubben. Vi har räknat antal personer som tagit

poäng i Sverigelistan senaste året:

OK Orion 110 st, Kalmar OK 43 st, Ronneby OK 42 st, Karlskrona SOK 36 st, Nybro OK 21 st,

Torsås OK 11 st. Så om Torsås har en startade så måste Orion ha 10 st för att få samma

poäng.

Go’nattcupen: Denna deltävlingen av Vintercup sydost räknas även som deltävling 2 i

“Go’nattcupen” för löpare tävlandes för klubbarna Kalmar OK, Nybro OK samt Torsås OK.

Varmt välkomna önskar Adrian & Viktor Skobe!


