
Inbjudan till Öl-orienteringschampionat 2013-05-11

Plats: I skogen vid Lappis
Tid: Samling klockan 15:30 vid bastun på Lappis, Professorsslingan 27
Start:  ~16:00
Medtag: Ol-prylar, tävlingsdricka samt bastukit

Banbeskrivning:

Banan är som vanligt densamma som använts varje gång sedan 1998.
Kommer rekorden att stå sig i år? 
Spana in KOTs Öl-ol Hall of Fame på: http://www.obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?
page=classes&databaseId=17280

Detta är självklart ett frivilligt moment inför den efterföljande vårfesten men jag tror nog att de 
flesta kommer att ställa upp. Nedan följer ytterligare information.

VIKTIGT!!!!
Observera att du själv måste köpa med dig öl (5 x 33cl för damer och 6 x 33cl för herrar)
---------------
BAN/BACKPROFIL
---------------
Herrklass        Damklass
START            START
3000m OL (häng)  2500m OL (häng)
33 cl ÖL         33 cl ÖL
400 m OL         400 m OL
33 cl ÖL         33 cl ÖL
400 m OL         400 m OL
33 cl ÖL         33 cl ÖL
400 m OL         400 m OL
33 cl ÖL         33 cl ÖL
400 m OL         400 m OL
33 cl ÖL         33 cl ÖL
400 m OL         MÅL
33 cl ÖL
MÅL

Totalt:
5000 m + 6 x 33cl            4100m + 5 x 33cl

Regler: 
Gemensam start tillämpas för bägge klasserna, och det är häng rakt igenom.

Du måste själv ta med dig (flask-)ÖL. Observera att det är Öl som gäller, spara cidern till bastun 
eller festen.

Eftersom KOT naturligtvis inte uppmuntrar någon till att dricka alkohol, så går det bra att 
komponera sin öl-buffé bäst man vill m.a.p. styrka och smak. Det går givetvis bra att dricka lätt-öl.

Uppkastning är ej tillåtet.

http://www.obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=classes&databaseId=17280
http://www.obasen.nu/winsplits/online/sv/default.asp?page=classes&databaseId=17280


OBS!!! Läs igenom reglerna noga OBS!!!    

Anmälan: Senast onsdagen den 8/5. Efteranmälan går att göras på plats om det finns kartor över. 
Anmälan görs via mail till bjorn.lofroth  @  gmail.com   . Läs även igenom separat inbjudan till 
Vårfesten, och var tydlig i anmälan om den gäller för både Öl-ol och festen. 
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