
 

PM 
Distriktsmästerskap 2021 i nattorientering 
Fredagen den 10 september 2021 
  

Tävlingarna omfattas av anpassningar med anledning av pandemin. Samtliga deltagare ombedes följa de 
nationella allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av Covid-19. 
 

 
Information 

  
PM, startlistor och resultat för tävlingen nås via Eventor. 
Eventor - Tävlingsinformation: DM, natt, Stockholm (orientering.se) 
  

Samling  Krusboda skola, Tyresö. 
 

Parkering  Enligt Parkerings PM. 
 

Kollektivtrafik   Buss från Gullmarsplan går regelbundet. Ca 300 meter till arenan från 
busshållplats Krusboda. www.sl.se för fullständig tidtabell. 
 

Tävlingsklasser, 
banlängder, skalor, 
startplatser 
 

 H/D12-80, Se lista nedan. 

Hyrpinnar  Hämtas vid serveringen. 

Direktanmälan   Ingen Direktanmälan. 

Start 1 och 2  Första start kl 20.30. Avstånd från arenan vid Krusboda skola: 
 
Start 1: 800 meter 
Start 2: 800 meter 

Mål  Utbrutet mål, 200 meter från Arena. 

Toaletter  Vid arenan (2 st) samt på väg till start. 

Kontrollbeskrivning  Finns tryckt på kartan samt lös i kartfodralet på baksidan av kartan. Den 
lösa kontrollbeskrivningen får tas ur kartfodralet direkt när deltagaren 
kommer fram till kartan, men kartan får inte vändas. Undantaget är U- 
och Öklasserna som får titta på kartan i en minut innan start. 

Klassindelning   Klasser, banlängder och svårighetsgrad i enlighet med SOFT:s regelverk 
och anvisningar samt StOF:s arrangörsanvisningar för Natt – DM.  

Öppna banor  Fri start mellan 20.30 – 21.15. 

Anmälan   Ordinarie anmälan via Eventor senast fredag den 4 september, förlängd 
till tisdag 7 september 20.00. Efteranmälan har där med utgått. Ingen 
möjlighet till direktanmälan på plats under tävlingsdagen. 

Anmälningsavgifter  Ungdom t o m 16 år 75 kr. Övriga 130 kr. Efteranmälan plus 50%. Avgift 
för Sportidentbricka 30 kr tillkommer för de deltagare där bricknummer 
inte angivits eller som hyr bricka. Avgifterna till klubbanslutna faktureras i 
efterhand. 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/33502
http://www.sl.se/


Stämplingssystem  SportIdent. Behov av hyrbricka anges i anmälan. 

Maxtid  2,5 timmar. 

Resultat   Via liveresultat på webben, samt efter tävlingarna på Eventor. 

Karta  Alby-Höjden kartan rev 2021.  
Skala 1:10 000 för klasserna DH16-40 samt Svår 7, övriga skala 1:7 500. 
Ekvidistans 5 meter. 

Terräng  Klassisk södertörnsterräng med god sikt, måttlig kuperad, mestadels god 
framkomlighet. Stigrikt för kortare banor.   

Förbjudna områden  All tomtmark, samt markeringar påtryckta på kartan. Förbjudna områden 
är markerade i terrängen, där heldragen linje finns på kartan. 
 
Observera att de förbjudna områdena inte får beträdas även om man 
inte fullföljer banan. 

Service  Begränsad servis på arenan på grund av restriktioner, enklare marka. 
Ingen dusch. Få toaletter.  

Priser  DM-plaketter och utlottade presentkort i ungdomsklasserna skickas ut 
efter tävlingen.  

Första hjälpen  Enklare förstaförbandsmaterial finns vid arenan. 

Viltrapportering  Görs vid utstämplingen.  

Tävlingsregler  SOFT:s. Tävlande deltar på egen risk. 

Huvudfunktionärer  Tävlingsledare: Nina Eriksson, 0739-398153, nina.eriksson@trient.se  
 
Banläggare: Per Forsgren och Emma Norin. 
  

Välkomna önskar Söders-Tyresö! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klass, banlängd och start 
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