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Nu börjar det närma sig till att vi inom SMK Örkelljunga välkomnar Er till vår bil-o tävling 

Skönnasvängen 2013. 

Här kommer lite mer detaljerade uppgifter 

Domare för tävlingen kommer att vara  Lennart Nilsson 

Vi har fått justera så att det är 3 O-sträckor för samtliga banor utom 1:an som bara har en O-sträcka. 

Tänk på att eftersom vi har olika banor så kan det förekomma kontroller som Ni inte skall ha. 

Banlängder 

 O-sträckor T-sträckor Totalt   

Bana 1 41 km 3 km 43 km   

Bana 2A 63 km 4 km 67 km  

Bana 2B  76 km 3 km 79 km 

Följande kartskalor kommer att finnas 

1:50 000, 1:25 000, 1:10 000,  samt 1:1 000 E. 

Den sena våren har medfört att det på vissa ”gräsvägar” blivit lite mjukt, ta det försiktigt så går det 

bra att komma fram. Tänk även på väghållare och boende längs tävlingssträckan och kör försiktigt 

förbi hus och gårdar.  

Det kan finnas kortare sträckor med möte på större allmänna vägar utan att detta angetts i 

körbeskedet. När möte kan förekomma på skiss har detta angetts i körbesked med ordet möte efter 

angivelsen. 

Vi kommer att öppna anmälan klockan 15.00 och planerar att släppa iväg bana 2A klockan 16.00  

Sedan så kommer vi att släppa iväg bana 2B klockan 16.30 och därefter ABC. 

OBS – För att utnyttja tiden kommer vi att tillämpa flytande starttid, dvs. vi delar ut körbesked med 

två minuters mellanrum enligt avprickade deltagare. Dock kommer vi att försöka släppa första ABC 

enlig startlistan 16:48.  

För bana 1 så kör vi information/genomgång ca kl 16.30 och släpper iväg efter denna ca 17.30. 

 

Telefonnummer till tävlingsledaren Per Wallhoff både fram tills och under tävlingen 0730 766477 om 

det är något Ni undrar över. 

 

Per Wallhoff 
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