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Ljungby MK hälsar er välkomna till bilorienteringen Ljungbysnurren, lördagen den 31/10-2015 
 

- Samlingsplatsen fick flyttas och är numera i Ljungby MK:s klubblokal, Kånnavägen 1, Ljungby 
OBS! Det är lite ont om parkeringsplatser precis utanför, så parkera enligt förklaring på skiss i slutet av PM1. 
Se karta för plats för trailerparkering. 

- Besiktning sker vid släpparkeringen (punkt 2 på kartan) före anmälan. Besiktning senast 60 min före egen starttid, 
gärna före respektive förarmöte (PB+Kort kl. 12:00, Lång+ÖM+SM kl 15:45).  

- Startnummer placeras på höger bakruta.  

- Anmälan och besiktning är öppen mellan 11:00-12:15 (bana Pb+kort) och mellan 14:30-17:00 (Lång, ÖM, SM) 

- Om något ekipage missat att anmäla sig till deltagande i Sydsvenska serien och/eller Öresundsmästerskapet går det 
att ”efteranmäla sig” fram tills första start.  

- Flytande starttid med 2 min startmellanrum. Var redo att starta minst 10 min innan angiven starttid.  

- Totalt O-sträckor bana Pb+Kort = 4 st. Längd O-sträckor: ca 28 km. Längd transport: ca 53 km, Maxtid PB ändrad till 
270 min (4,5 h), Respittid Kort är ändrad till 150 min (2,5 h).  

- Totalt O-sträckor SM = 10 st. Längd O-sträckor: ca 89 km. Längd transport: ca 76 km, Respittid 180 min.  

- Totalt O-sträckor Lång+ÖM = 6 st. Längd O-sträckor: ca 64 km. Längd transport: ca 66 km, Respittid 180 min.  

- Tävlande är skyldig att kontrollera att man fått rätt antal sidor vid TK. Protest godkänns ej efter att man lämnat TK.  

- SportIdent kommer att användas för tidtagning på alla banor. Pinnar lånas av Ljungby MK under tävlingen. Förlorad 
pinne debiteras den tävlande med 400 SEK.  

- 20 - 30 km/h uppsatta av arrangören gäller i 100 m, om inget annat står i körbeskedet 

- Maxtid gäller på transporterna. Tävlande får komma mer än 10 minuter för tidigt in i TK, kan ej få prickar för för tidig 
ankomst.  

- Kontroller som kommer användas: TK, PK, OK, SPK, IK (genomkörbara) 

- Tankning EJ möjlig utmed tävlingsbanan 

- Ankomsttid = Avgångstid vid efterföljande transport 

- Ströpilning kan förekomma utan angivelser.  

- Transportbesked för hela tävlingen delas ut vid TK 0 (starten).  

- Andre domare meddelas i PM 2 

- Teknisk chef, Lars Danielsson, Ljungby MK 

- Bankontrollant, Folke Ringberg, Nybro AC 

- Föråkare:  första halvan av tävlingen: Linus Wilén och Folke Ringberg 
   andra halvan av tävlingen: Sandra Nilsson och Leo Wilén 

- Enklare fika med kaffe, smörgås, korv m.m. finns på samlingsplatsen. Pizza/grill-restaurang finns precis bredvid.  

- Telefon tävlingsdagen: Conny Johansson, 072 200 11 28. Daniel Johansson 076 404 56 47. 
Björn Wilén 070 540 04 88 

 
 
Ljungby MK, Tävlingsledningen   
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