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 Prolog + final, Monå 

21.6.2022 

 

TIDTABELL 

Träningen genomförs i två delar. En individuell prolog och jaktstart. Tidtabellen 

är följande. 

16.00: Första start, prolog. Parkering längs vägen: 

https://goo.gl/maps/9Rh16mPWdqmW2Fdf8 

Efter träningen: simning vid Kantlax hamn, länk: 

https://goo.gl/maps/7qpr9QW6HmJSGpe78 

19.00: Första start, final. Parkering längs vägen: 

https://goo.gl/maps/dbbczJNVE9pWrcZaA 

Det är även möjligt att komma direkt till prologen 

kl 18.00 (utan emit-tidtagning). 

 

ANMÄLNING OCH KOSTNADER 

Träningsdagen med Fredric Portin är IF Femmans “pris” från FSOM 2021. 

Träningarna är gratis för Femmans medlemmar. Andra intresserade också är 

välkomna med, avgift för övriga 5 euro / person. Betalning med jämna pengar på 

plats eller till IF Femmans Mobile Pay-konto (91604). 

 

Alla anmäler sig via följande formulär, senast måndag 20.6 kl 18.00:  

https://forms.gle/oZA961upw5QgbQe5A  

 

Välj svårighet på bana vid anmälning. Det är tillåtet att välja annan bana än vad 

som är anvisat för din klass (t.ex. kan en 16-åring även välja svår bana). 

 

TEMA  

Teman för träningarna är intensiv orientering, 

rytmförändring och stresshantering. Gott tempo 

rekommenderas för att få ut så mycket som 

möjligt.  

 

Kartkontakten intensifieras med hjälp av skalan 

(1:7500 i prologen, 1:5000 i finalen). Övriga löpare 

runtom i jaktstarten utmanar dig att hålla huvudet 

kallt och att vara chef över din egen orientering! 
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TRÄNINGSINFO, PROLOG 

Karta: Sänkmossen (2021), Filip Brunell och Otto Sund. Skala 1:7500, ekv 2,5m. 

 

Utrustning: Emit-stämpling används (vid start från kl 16.00!) och lösa 

kontrollangivelser finns. Ta med eget kartplast! Stor skärm och emitstämpel vid 

kontrollerna (för de som startar från 16.00). Vid start från kl 18.00 endast röd-

gult fiberband vid kontrollerna. 

 

Start och mål: Både start och mål i anslutning till 

vägen där man parkerar (se karta). Uppvärmning 

tillåten längs vägen. 

 

Individuell start, men ingen särskild startlista görs 

på förhand. Första start kl 16.00 (eller kl 18.00 för 

de som inte hinner), vi ser på plats till att 

startmellanrummen blir vettiga. 

 

Klasser och banor:  

Lätt bana (H/D 8-12): 1,2km, 5 kontroller 

Mellan bana (H/D 13-16 och veteraner): 1,7km, 9 kontroller 

Svår bana (H/D 17-): 3,5km, 14 kontroller 

 

TRÄNINGSINFO, FINAL 

Karta: Sänkmossen (2021), Filip Brunell och Otto Sund. Skala 1:5000, ekv 2,5m. 

 

Utrustning: Emit-stämpling används och lösa kontrollangivelser finns. Stor skärm 

och emitstämpel vid kontrollerna. Ta med eget kartplast! 

 

Start och mål: Både start och mål i anslutning till vägen där man parkerar (se 

karta). Uppvärmning tillåten längs vägen. 

 

Starten sker som jaktstart baserat på prologens 

resultat. Första start kl 19.00. Om det 

uppkommer stora tidsskillnader i prologen kan 

det hända att vi förkortar tidsavstånden mellan 

löparna vid starten. Först i mål vinner! Ingen 

gaffling, alla banor har en publikpassering. 

 

Klasser och banor: 

Lätt bana (H/D 8-12): 1,0 km, 5 kontroller 

Mellan bana (H/D 13-16 och veteraner): 2,5km, 11 kontroller 

Svår bana (HD17-): 4,3km, 15 kontroller (innehåller kartbyte!) 

 

 


