Orienteringskytteresa
Öppna Danska Mästerskapen
lördag 3 nov (avresa fredag 2 nov) – söndag 4 nov 2018
Open Danish Championships & World Cup
Biathlon Orienteering
Följ med till södra Jylland i Danmark och höstens Öppna Danska Mästerskap i orienteringsskytte
(klassisk distans och sprint), tillika World Cup-avslutning för M/W21.
Svenska Mångkampsförbundets (SMKF) orienteringsskyttesektion anordnar en gemensam
bussresa för alla intresserade orienteringsskyttar, nya som gamla.
Klasser finns för alla, H/D12-70, Intro 1, Intro 2.
Tävlingar:
Lördag 3 nov:
Söndag 4 nov:

Klassisk distans
Sprint

Tävlingarna genomförs söder om Åbenrå på södra Jylland, i Soegaard- and Bjergskov.
Fullständig tävlingsinbjudan och anmälningsblankett finns på www.biathlon.dk samt på
www.orienteringsskytte.se under nyheter.
Anmälan till tävlingarna:
De tävlande/tävlandes klubb ansvarar själva för anmälan till tävlingarna
Anmälan till tävlingarna, boende och mat senast fredag 12/10 (till arrangören), se inbjudan
och separat anmälningsblankett.
Resa – Gemensam buss
(Strängnäs - Södertälje Syd - Helsingborg)
Svenska Mångkampsförbundets OL-skyttesektion
arrangerar en gemensam bussresa till tävlingarna i
Danmark. Priset för bussresan är kraftigt subventionerat
av OL-skyttesektionen. Bussen plockar upp deltagare
utefter sträckan Strängnäs – Södertälje Syd – Jönköping –
Helsingborg. Ange önskad påstigningsort utefter E4, i
samband med bussanmälan till Hans Mandahl.
I resan ingår busstransport i Sverige och Danmark, transport till/från tävlingarna och ev. andra
resor i området, avgifter för färja/broavgifter etc.
Bussavgift: 400 kr/person (250 kr för person upp t.o.m. 16 år), oavsett påstigningsplats.
Kontant betalning på bussen, swish, eller via faktura till klubben i efterhand.
För de som behöver låna vapen, .22 long rifle, ingår hyra + ammunition i bussavgiften.
Anmäl om du behöver lånevapen (begränsat antal, ca 16 st, samt ett vänstervapen).

Tider:
 Fredag 2 november:
Avresa Strängnäs kl. 07:00, Södertälje Syd kl. 08:00. E4:an söderut via Jönköping till Helsingborg.
Ytterligare information om tider, för ut- resp. hemresan läggs ut på hemsidan.
 Lördag 3 november: På kvällen: Gemensam middag med prisutdelning. Plats: militärrestaurangen vid boendet. Brukar vara mycket trevligt och något som alla deltar på.
Pris DKK 130.
 Söndag 4 november:
Avresa direkt efter tävlingen och prisutdelningen. Ankomst Södertälje Syd (och Strängnäs) mycket
sent natten / tidig morgon till måndag.
Boende – Soegaard Barracks
Boende i 10-personerslogement, fredag kväll – söndag morgon. Två nätter med frukost och görditt-eget-lunchpaket. Pris DKK 70 per dag.
Anmäl i samband med tävlingsanmälan på separat anmälningsblankett, senast fredag 12
oktober.
Bussresa – anmälan senast fredag 12 oktober (men vi fyller på så länge det finns platser
kvar)
Anmälan till bussresan senast fredag 12 oktober till Hans Mandahl, info@orienteringsskytte.se
tel. 070-527 18 32. Ange önskad påstigningsplats utefter (i anslutning till) E4.
Antal platser i bussen: ca 40 st. Först till kvarn … gäller.
Vi fyller på bussen så länge det finns platser kvar.

Tävlingsplats

Välkomna till 2018 års hösttävlingar i orienteringsskytte i Danmark!
/ Svenska Mångkampsförbundets orienteringsskyttesektion,
Hans Mandahl

