PM för Veteran‐OL arrangörer 2022
Tävlingsdagar:

Enligt fastställt tävlingsprogram

Karta:

Kartskala 1:5 000 för Motion och Korta banan
1:7 500 för övriga banor.
Meridianerna ej glesare än 4 cm
samt parallella med kartans kanter, om möjligt.
Norrpil alt. röd kant upptill skall vara tryckt på kartan.
Tydliga kontrollringar och streck i trycket.
Nödnummer skall finnas på kartan.
Papper minst 100 gram.

Banor:

Anpassad för veteranorientering

Klasser:

H/D Kort, Mellan och Lång. Motionsklass

Banläggning:

Motion 1,8 km (ungefärliga banlängder)
Korta 2,0 – 2,5 km
”
Mellan 3,0 – 3,5 km
”
Långa 4,0‐ 4,5 km
"
Startpunkten skall inte synas från starten.
Olika förstakontroller.
Inte brant uppför till första kontrollen.

Kontrollangivelse:

Tryckt på kartan samt lösa.

Start:

Fri start efter ifylld startlista från klockan 9.00 resp.
10.00. Motionsklassen ‐fri starttid,
Korta banan herrar 1 min. startmellanrum, Mellanbanan
2 min startmellanrum fram till 9.30 därefter 1 min,
övriga 2 min startmellanrum. Damer jämn minut och
Herrar ojämn. Mall till startlistor för nedladdning hittar
Du under fliken Download på hemsidans första sida.
Starten dras in 5 min. efter sista startande under April
och Oktober.
Starten dras in kl. 9.45‐10.00 under Maj ‐Sept, aktuell
arrangör anger sista starttid i PM.

Avgift:

Startavgift 40:‐, gäller våren 2022 Endast betalning med
sedlar. Möjlighet till betalning via Swish ska finnas.

Lånebricka:

Ska kunna utlånas vid anmälan.

PM:

Skall anslås på TC.

Sjukvård:

Första förband samt Hjärtstartare skall finnas på TC
och förvaras i registreringen.
Hjärtstartaren medtages efter tävling av nästa veckas
tävlingsarrangör.

Övrigt:
Tävlingarna skall läggas in på Eventor.
Använd samma namn på tävlingen,
Veteran‐Ol i Södra Vätterbygden, + ev. plats
Resultatet skall läggas in på Eventor.
Tävlingen skall läggas upp på Livelox.
Tävlingsdag kan ändras till tisdag vid ev. krock med ex.
Södra Vätterbygds Mästerskapen.
Tävlingsinformation om kommande tävling inlägges på
hemsidan snarast efter föregående tävling.
Resp. klubb ansvarar för att nya medlemmar
rapporteras till IKHP för att bli införda i
medlemsregistret.
(Lämpligast via mail till info@veteranol.se)
I medlemsregistret bör mobilnummer anges.
En årlig träff anordnas eftersäsongsslut.

VETERANOL RESULTAT
Sammanställt av Kennerth Gattmalm

Till Eventor:
Resultat & sträcktider i format .xml från MEOS (Exportera tävlingsdata) döp till
förslagsvis resultat, lägg filen lätt åtkomlig på ex. skrivbordet. Öppna
https://eventor.orientering.se logga in och ta fram tävlingen välj
dataöverföring välj resultat, markera filen och ladda upp den.

Till Hemsidan:
FILER som skall läggas in på Veteranernas hemsida (veteranol.se) De filer som
behövs är: Samtliga banor – KORT, MELLAN OCH LÅNG i format .jpg från OCAD
(Arkiv/Exportera/ välj alla). Gärna att någon tar lite bilder.
Dessa filer skickas till Sonny Andersson IKHP (sonny‐andersson@4647.se)
Snarast efter tävlingen. Alt. medtages dessa filer på USB‐minne av Sonny efter
tävlingens slut.

Resultat till tidningen (JP) Eventor:
Eventor:
Gå in på tävlingen i Eventor.
Välj Pressresultatlista.
Skriv i rutan "Inkludera valda organisationers deltagare t.o.m.
placering (t.ex. 5)
Markera alla distrikt (Håll nere Ctrl och klicka)
Markera "Visa antal startande"
Markera Ersätt upprepade organisationsnamn med do"
Markera "Skapa textfil"
OK
Öppna med anteckningar
Redigera texten vid behov.
Ex.
2017‐10‐26 Veteran‐Ol avslutningen
Damer Kort:
1)Ann‐Britt Björnlinger, IK Vista, 34.19,
2)Gerd Wallin, Jönköpings OK, 45.00,
3)Kristina Håmås, IK Hakarpspojkarna, 47.06,
4)Carina Wennblom, Jönköpings OK, 47.11,
5)Janet Tenlid, Jönköpings OK, 50.58.
OSV…….
Markera hela texten, kopiera (Ctrl c)
Öppna ett mejl och klistra in (Ctrl v)
Adressera till Jönköpings Posten. sporten@jonkopingsposten.se

Arrangemangsavgift till SOFT:
Från och med 2019‐01‐01 så ska vi betala en arrangemangsavgift till SOFT
som baseras på startavgifterna.
Arrangemangsavgiftens uppbyggnad:
En avgift som kallas arrangemangsavgift (ersätter SOFT‐ och tävlingsavgift).
Arrangemangsavgiftens storlek beräknas enligt sex ”intervaller”. Varje intervall
har en procentsats som bestämmer arrangemangsavgiften.
Arrangemangsavgiften baseras på intäkterna från anmälningsavgifterna.
Tilläggsavgifter och efteranmälningsavgifter ingår inte i det avgiftsgrundande
beloppet.

Exempel på veterantävling med 120 startande.

Mall för beräkning finns för nedladdning under fliken Download på första sidan.

