NOVEMBERTIDER ÄR
SKINKJAKTSTIDER
Deltävlingarna kommer att gå i
nattmörker på onsdagar (v.46-49) där
vi kör igång den 13 november på
Tofta Skjutfält med samling vid Tofta
bygdegård.
Deltävling 1 – Onsdag 13 november, Tofta Skjutfält, Tofta Bygdegård
Deltävling 2 – Onsdag 20 november, Lindeberget, Linde Skolhus
Deltävling 3 – Onsdag 27 november, Hejnum Hällar, Hejnum Bygdegård
Deltävling 4 Final – Onsdag 4 december, Östergarnsberget, Östergarn IP
Generellt är det samling 18.00 med start 18.30, ombyte skall alltid försöka erbjudas, men
mer info presenteras på Eventor någon dag innan varje deltävling.
Skinkjakten genomförs i två-manna lag med individuella banor, gemensam start, gafflingen
är minimal och hängning absolut tillåten (om ni orkar). Enda regeln är att ni springer samma
bana, mixade lag är tillåtna. Vi räknar med Damer och Herrar från 10-100 så passa på att
utmana de andra i klubben. Individuell placering räknas och högsta sammanlagda poäng (1:a
plac. = 50 poäng och vidare i nedgående skala) i 3 av 4 deltävlingar där båda i laget deltagit
vinner äran. Huvuddelen av de materiella priserna lottas ut på finalen där varje individuell
start per deltävling ger en chans till vinst – Vem vinner julskinkan?!
Deltagaravgiften är 40 kr per gång och tänkt att skall räcka till kartutskrifter och priser
till finalen. Ev kan en extra duschavgift tas ut vid behov.
Banlängder är ca 3 km (lätt ungdomsbana), 3,5 km i skala 1:7500 (äldre damer och
gentlemän) 4,5 km (Medelsvår för ungdomar och äldre) och 7 km (svår för de som antar
utmaningen).
Ragga upp en kompis (klubbgränser finns ej) och anmäl er individuellt via Eventor för varje
deltävling, ni hittar tävlingen genom att kryssa för närtävlingar bland alternativen. Varje
deltävlingsanmälan stänger måndagen innan tävlingsdag. När ni anmält er första gången
skickar ni ett epost-meddelande till Brent på brent.t.key@outlook.com och talar om för mig
vem din kompis är så jag kan föra ert resultat som patrull. Du kan också anmäla dig
individuellt och blir då placerad med någon lämplig löparkompis.
Väl mött önskar
Skinkgeneralen Brent Key och orienteringsklubbarna på Gotland

