
Skol-DM i orientering 

Arrangeras av Skräddarbacksskolans Skol-IF tillsammans med Stora Tuna OK 

 

Datum:  Onsdag 15 september 

Deltagande:  Medlemskap i Svenska Skolidrottsförbundet krävs. 

Samling:  Skräddarbacksskolan, Frostmors väg 1, 78456 Borlänge 

 

Klasser: Tävlingen är uppdelad i tre varianter: Tävlingsklasser, patrullklasser och öppen bana. I 

tävlingsklass springer man en bana ensam på tid. I patrullklassen springer man två och två tillsammans 

en bana och håller ihop hela banan runt. Öppen bana passar medföljande ledare, lärare eller föräldrar.  

 

Klasser att välja på: (varje löpare kan enbart springa en klass) 

 

Tävlingsklasser: Tjejer åk 4-5 Killar åk 4-5 70 kr 

 Tjejer åk 6-7 Killar åk 6-7 70 kr 

 Tjejer åk 8-9 Killar åk 8-9 70 kr 

    

Patrullklasser : Åk 4-6 Åk 7-9 70 kr 

    

Öppen bana: Öppen 1  30 kr 

    

 

 

Start:  Första start 15.00. Lottade starttider. 

Karta:  Karta med sprintnorm 

Tävlingstyp:  Förlängd sprint med segrartider runt 15-20 minuter.  

Terrängtyp:  Tävlingsområdet innefattar skog, friluftsområde och bostadsområden.  

 

Anmälan:  Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast torsdag 9 september.  

Deltagare i tävlingsklasserna och öppen bana anmäler sig företrädelsevis via Eventor. 

Sammankallande för respektive Skol-IF mailar in samtliga deltagare på deltagarlistan i 

arrangörens mall. Detta oavsett om deltagaren anmält sig via Eventor eller ej. Ange om 

löparen/löparna anmält sig själva via Eventor eller om anmälan ska ske genom den 

mailade listan.   

Deltagarlistan är viktig för att kunna knyta löparna till respektive Skol-IF.  

 

Deltagarlistan mailas till anna.kerstin.marsell@gmail.com senast torsdag 9 september.  

   

Avgifter:  Skol-DM-klasserna och patrull 70 kr 

 Öppen bana    30 kr 

Inbetalning:  Anmälningsavgiften betalas per Skol-IF till bankgiro 882-2736 alternativt swish-nr 123-

0518183 (Stora Tuna OK). Märk betalningen med Skol-IF:s namn. Betalningen ska vara 

inne senast 9 september och betalas som en klumpsumma för Skol-IF:s alla deltagare.  

 

mailto:anna.kerstin.marsell@gmail.com


Stämplingssystem: Sport Ident. SI-nr anges i anmälan om löparen har en SI-bricka. Möjlighet att hyra 

Sportident-bricka för 20 kr.   

För patrullerna krävs en SI-pinne per par.  

Dusch:  Omklädningsrum och dusch finns i skolans idrottshall samt i Stora Tuna:s klubbstuga 

Toaletter:  Finns i idrottshallen samt i Stora Tunas klubbstuga.  

Priser Medaljer till de tre främsta i varje tävlingsklass.  

 

Upplysningar: Johanna Maxén johanna.maxen@borlange.se 

Banläggare:  Markus Kullman               

 

 

     Välkomna önskar Skräddarbackens Skol-IF 
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