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ROSLAGSRUNDAN 2017-10-21 

PM 1 

MK Orion hälsar alla välkomna till SM del 2, MSO del 2, Upplandsserien etapp 

3 i bilorientering 2017. 

 OBS !! Att vistas i området Väster om E18 och Väster om Rv76 från 6km 

Söder Norrtälje till 4km Norr Norrtälje from torsdag 19/10 fram till start 

räknas som rekognosering och medför uteslutning. 

Stormarknaderna vid Biltema är det dock OK att besöka. 

Start och mål: 

 Yankee Ranch Braxenvägen 9 Norrtälje i Görla industriområde. 

Besiktning och anmälan öppnar 17.00 (13.00 för Höstserien) 

Besiktning sker före anmälan. 

Swish finns vid anmälan och cafeteria. 

Möjlighet till enklare förtäring finns vid start/målplats. 

Parkering för tävlande och trailer vid Sprutab, Braxenvägen 7. 

Tävlingsbilar får ej parkeras på gatan. 

Teknisk chef:  Lars ”knubbe” Karlsson,  ersätter Hans Pettersson 

Domare:   Jan-Åke Blomqvist, (huvuddomare) samt Roger Larsson 

och Per Lindkvist 

Grindar staket och bommar som är stängda får ej öppnas av tävlande. 

Förbudsskyltar som ej uppsatts av arrangören får passeras om ni är på rätt 

väg. 

Möte kan förekomma på större vägar och vägskäl utan angivelse i körorder. 
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Kartskalor: 1:2000, 1:5000, 1:10000 och 1:25000. Vissa egenproducerade. 

Banlängder: 

SM  60km varav 15km transport på 9 sträckor 

MSO Lång  35km varav 9km transport på 6 sträckor 

MSO Kort  23km varav7 km transport på 4 sträckor 

Pb (Prova bilsport) och Höstserien  

23km  varav 7km transport på 3 sträckor 

Respittid:  240 min på alla banor 

Vi vill påminna om att förarmötet 18.30 är obligatoriskt för att få starta i 

SM/MSO-lång. Anmälan stänger därför 18.29. 

Stopplikt gäller generellt vid utfart på asfalterad väg. 

Högar, fordon, timmer mm kan ha ändrats eller flyttats sedan kartan ritades. 

Respektera fartbegränsningar, max 20km och 30km, som arrangören satt ut. 

Hjälppilning kan förekomma. 

OBS! Deltagare på korta banan får ej delta i SM eller MSO-lång. 

Möjlighet till tankning finns i Norrtälje. 

Resultat och prisutdelning efter protesttidens utgång. 

 


