Til Skovkarle i Skåne, Halland, Blekinge og på Sjælland samt Burgunderholm

INDBYDELSE TIL GUBBEFEJDEN
d. 24. MAJ 2014 i TISVILDE HEGN
Mødested: Tisvilde Hegn OKs Klubhus, Godhavnsvej 3, 3220 Tisvilde (LINK)
Program:
Ankomst ca. kl. 10
(preliminært) Første start kl. 11
Lunch senest kl. 14 ved Helenecenteret, tæt ved klubhuset
Kulturelt indslag
Præmieroverrækkelse og afslutning ca. kl. 15:30
Baner:

Se reglement nedenfor.

Kort:

Tisvilde Hegn, 2013, 1 : 10.000, ækvidistance: 2½ m

Sport-Ident brikker bruges og kan udlånes, skal bestilles ved tilmelding
Bad og omkædning sker i klubhuset eller i Kattegat .
Tilmelding

Klubvis, senest d. 14. maj. Husk at oplyse: navn, klub, fødselsår, bane nr. og SIbrik nr. Tilmeldingen sendes klubvis til (gerne i excel- fil) til Niels Landsperg,
nielslandsperg@gmail.com

Præmier:

Ny vandrepræmie til vinderne samt præmier til de bedste hold.

Instruktion
og startliste: Nærmere instruktion og startliste vil blive udsendt i senere.
Pris:

DKK 165.- eller SEK 200.- betales kontant ved ankomst + drikkevarer til lunch

Overnatning: Kontakt Helenecenteret, http://www.helene.dk
Banelæggere: Claus Carlsen og Bjarne Topp (OK ØST).
Spørgsmål:

Kan stilles til Skriver Kristian Keller, kkeller@privat.dk, +45 2466 9570

REGLEMENTE FÖR GENOMFÖRANDE AV SKOGSKARLSFEJDEN
( GÄLLER F O M 2013 ÅRS TÄVLING)
1. Tävlingen genomförs som ett endagsarrangemang.
Arrangerande klubb bör kunna erbjuda natthärbärge för dem som kommer kvällen före fejden.
2. Banalternativ och banlängder.
Tre banor:
BANA 1: C:a 5,5 km,”JUNIORER”, för karlar födda 1971 – 1950, 43--64 år,
(Tidsavdrag 30 sek för varje år f o m 44 års ålder d v s 10½ minuter för den 64-årige deltagaren)
BANA 2: C:a 4 km,”SENIORER”, för karlar födda 1949 – 1942, 65--72 år,
(Tidsavdrag 1 minut för varje år f o m 66 års ålder d v s 7 minuter för den 72-årige deltagaren)
BANA 3: C:a 3 km, dock minst 2,5 km, ”GENTLEMÄN”, för karlar födda 1941 och tidigare, 73+.
(Tidsavdrag 1 minut för varje år f o m 73 års ålder)
3. ”Föryngring”
I likhet med det nationella reglementet må äldre karl anmäla sig i yngre klass men erhåller då endast
maxavdraget 10½ respektive 7 minuter.
Det är viktigt att ange födelseåret, vilken bana man skall delta på och
SI-nr vid anmälan till fejden!
4. Lagtävling
TVÅ MAN FRÅN VARDERA BANA 1; 2; 3 SKALL INGÅ I
6-MANNALAGET! DET TÄVLAS OM ETT NYUPPSATT VANDRINGSPRIS ÅR 2013.
5. Inbjudan
Arrangerande klubb utsänder inbjudan senast en månad före fejdens genomförande men
datumet meddelas alla råd så snart detta bestämts!
sus FRÅN TALMAN BJÖRN I BLEKINGE SKK, som haft uppdraget att sammanställa inkomna
synpunkter på reglementet

