NEZ 5 Fredagen den 7 november 2014.
MK Orion inbjuder till 5:e deltävlingen NEZ i Bilorientering 2014.
”Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella
tävlingsbestämmelser, NEZ tävlingsregler nedanstående inbjudan samt tillkommande PM”
För dom som inte vill delta i NEZ men träna inför lördagens SM finns möjlighet att åka banan
till reducerad avgift, utan NEZ-poäng (ABC).
MK Orion invites you to the 5:th part of NEZ 2014.
The competition forfills the rules regarding to SBF- and NEZ- rules, this invitation and
upcoming PM:s.
For those who don´t want to compete in NEZ but want some practice for SM on saturday you
can drive the NEZ-course without haveing NEZ-points, (ABC-course).
”Ansvar. Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska
Bilsportförbundet(SBF, Upplandsbilsportförbund (UBF), MK Orion, funktionär eller
markägare kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som
under tävling drabbar deltagaren.”
All entry in this competition is on the participants own responsibility. FIA, SBF, UBF, MK
Orion, thr arrangers, officials and landowners renounce all responsibility for accidents, injury
etc. during the event.
”Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till
att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifter.”
By signing up for the competition you approve of the organizers publishing your name in
start- and result-lists on the internet, in accordance to Swedish law. (PUL).
Arrangör/ Arranged by: MK Orion Tulkavägen 7, 76335 Hallstavik
Organisationskommitté/ committee: Bo Andersson, Stig Lindström, Lars Mörnborg, Kennet
Lannermo, Lars Karlsson, Daniel Mörnborg, Mattias Janzon, Åke Andersson, Bengt
Mattsson, Krister Gerdlöf .
Tävlingsledare/ Head of competition: Bo Andersson tel. +4670-331 53 83
Säkerhetsansvarig/ Security: Krister Andersson
Teknisk chef/ Technical supervicer: Lars Mörnborg
Biträdande tävlingsledare/ Deputy head of competition: Stig Lindström tel. +46762-130 180

Resultaträkning/ Results: Daniel Mörnborg och Mattias Janzon
Banläggare/ Course: Lars Mörnborg, Kennet Lannermo, Lars Karlsson, Stig Lindström,
Daniel Mörnborg, Åke Andersson
Miljöchef/ Environment: Bengt Mattsson
Domareordförande/ Main referee: Lars-Erik Hoverberg
NEZ-Domare/ NEZ-referee: Kim Pedersen
Bankontrollant/ Course supervisor: Sten Johansson
Tävlingsform: Bilorientering typ B, onumrerade kontroller.
Character of orienteering: Swedish AN, type B, unnumberd checkpoints
Banlängd/ Course: ca 80km
Tävlingsplats samt start och mål: Sundsta säteri ca 15km väster Norrtälje, pilat från E18 vid
avfart 191 mot Uppsala. GPS kordinat Latitud: 59.75 Longitud: 18.58
Gatheringpoint, start and finnish: Sundsta säteri, ca 15km west Norrtälje, directions from E18
exit 191 towards Uppsala. GPS: 59.75 18.58
Tidplan/Schedule:
Anmälan: Senast den 31 oktober till: www.bil-o.se eller mornborg@telia.com
Efteranmälan till NEZ kan inte göras!
Entry: latest by oct 31 at: www.bil-o.se or to mornborg@telia.com
Entry to NEZ after oct 31 is not possible!
Besiktning: Vid start och mål Sundsta säteri senast 45 minuter före starttid
Scruttinering: At Sunsta säteri pre race registration at least 45 minutes before starting time.
Första start/ First start: kl 19.00
Resultatlista anslås/ result at: Sundsta säteri
Prisutdelning: Efter protesttidens utgång, Sundsta säteri.
Rewards: As soon as the results are final
Förarsammanträde: Kl 18.00 Sundsta säteri
Tävlingsklasser/ Courses: NEZ-U, NEZ-S, ABC
Startordning: NEZ enligt gällande regler därefter ABC bana.
Starting order: NEZ , ABC
Startavgift: 1000:-SEK för NEZ erlägges vid anmälan
Entry fee: 1000:-SEK for NEZ to be payed at the registration on the raceday.
För ABC 400:-SEK
Elektronisk tidtagning: Sportident-system. Körorder utdelas på din avgångstid. Förlorad
Sportident-pinne innebär uteslutning. Lånad förlorad pinne ersätts med 400:-SEK.
Electronic timing: By Sportident-system. Maps are delivered on timepunch. If you loose the
SI-card you will be excluded from the race and also charged the value of the card itself.

Kartor/ Maps: 1:2 000-1:50 000
Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa tävlingen vid färre än 30
anmälda ekipage vid anmälningstidens utgång eller vid force majeure.
Suspension of the race: The race can be cancelled if less than 30 racingteams are signed up at
the given date, or by resons accepted by the referee- or in case of force majeure.
Inkvartering och mat: För boende och matbeställning kontakta kansli@sundsta.se eller på tel.
+46175-60554
Recommended quarter: Sundsta säteri. Contact: kansli@sundsta.se or by tel: +46175-60554
Food after the race has to be preordered at: kansli@sundsta.se or by tel: +46175-60554
Trailerparkering: Pilat från Sundsta säteri
Trailer parking: Dirctions from Sundsta säteri
Ytterligare information/ Further infomation: Lars Mörnborg tel. +46707571714 mail
mornborg@telia.com eller Stig Lindström tel. +46762130180 mail stig.elna@tele2.se

Vi tackar vår sponsorer / sponsors:
Sundsta Säteri
Skruvat.se
ICA supermarket Väddö

