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Välkomna till BOCKSTENSJAKTEN 8 dec 2012

Mölndals MK och Varbergs Bil-O Team hälsar er välkomna till årets försenade Bockstensjakt, eller ska vi 
kalla den SNÖJAKTEN? Tävlingen ingår också i Bil-O Syd-serien. 

Banor: ABC 2B 2A och 1
Längd O-sträckor: 70 km 56  km 36 km
Längd transporter: 9 km 9 km 9 km
Antal O-sträckor: 5 st 5 st 1 st
Första start: 16.30 16.50 c:a 13.00
Tidtagning: Alla sträckor Alla sträckor Ingen tidtagning
Respittid: 240 min 240 min -
Senaste målgång kl: - - 17.00
Incheckning o besiktning öppnar: 14.30 14.30 12.00

Snön: Tävlingen går i ett område med huvudsakligen byvägar som dagligen används. Den snö 
som fallit är lätt och luftig och ger nästan inget motstånd att köra på. Snödjupet 
mättes onsdag em (5/12) på en plats i tävlingsområdet och snödjupet var där 8 cm.

Eventuella pilningar: Blir det mera snö kan i sista stund mindre omläggningar av tävlingsbanan ske. 
Pilningar och ev. enklare omläggningsmeddelanden kan då behöva användas.

Samlingsplats: Friskusstugan, Varberg. Följ skyltning mot Sjukhuset i Varberg. Pilning möter.
 
Hastighetsbegränsn: Uppsatta skyltar med hastighetsbegränsning gäller genom och förbi gård. 

Tävlingsvägen passerar ibland intill bostadshus. Visa hänsyn. Växla gärna upp och kör 
så tyst som möjligt.

Många kontroller: Det förekommer flera banor så alla kontroller du ser kanske inte tillhör din bana! 

Möten: Kortare möte kan förekomma i vägskäl utan att detta anges i körordern. 

Felnotering: Vid felnotering eller oläslig bokstav ska rutan kryssas med ett tydligt kryss och rätt 
kodbokstav noteras i följande ruta. Kladdiga rutor räknas som felnoteringar.

Ändrad verklighet: På egenproducerade kartskisser kan grushögar, containrar, betonggrisar och annan 
bråte ha flyttat sig efter senaste kartrevideringen.

Besiktning: Besiktningen före incheckning för Bana 2B och Bana ABC. 

Tävlingsledning: Tävlingsledare Kurt Fredrixon 0705-590890
Banchef Krister Karlsson 042-4060417
Domare Kenneth Elfström 0705-573633
Besiktningschef Martin Mossberg 0735-412123

Välkomna till en Bockstensjakt i Vinterskrud! 
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