Att arrangera Närnattcupen
Arrangemanget startade 1994 med syftet att främja intresset för nattorientering bland
distriktets ungdomar. Utformningen har varit ganska statisk genom åren, även om en del
varianter förekommit, såsom vår- och höstetapper, gemensam start klassvis och olika antal
etapper. Klassindelningen har följt den nationella indelningen, med en liten snegling på
Vårseriens upplägg.
Beroende på väder och vind, årskullar, krock med andra arrangemang mm har
deltagarantalet varierat mellan 25 –100 startande.
Riktsnören för arrangörerna bör vara
 Lämpligt område, dvs möjlighet till mycket planbildsorientering och gärna
vägvalsalternativ.
 Rätt svårighetsgrad på alla etapper, undvik eller var sparsam med respektive färgs
högsta nivåer.
 Håll ihop arrangemanget tidsmässigt, inte för långa startmellanrum.
 Var positivt inställd som arrangör, underlätta för barnen och föräldrarna.
Ansvarig klubb skall meddela IP Skogen vilka datum som Närnatt Cup går och vilka
arrangörer som har vilket datum samt att det är ett av GOF sanktionerat arrangemang (vilket
innebär gratis lån av utrustning från IP Skogen).

Samordning av arbetet
Sammankallande klubb bokar in ett möte för att gå igenom datum, tider m.m. för de fyra
etapperna. Detta skall göras i god tid så att hela tävlingsserien är på gång vid första
ungdomsledarkonferensen i GOF (normalt i början av september).

Bankonsulent från GOF
Ungdomsledarkonferensen utser senast under våren före Närnatt Cup en
banläggarkonsulent som har till uppgift att samordna frågor kring banläggning; granska
banor och se till att svårighetsgraderna ensas i möjligaste mån mellan etapperna.
Banläggarkonsulenten bör vara med vid samordningsmötet mellan klubbarna (se ovan).
Bagatellisera inte banläggararbetet. Detaljerna är viktiga när det är mörkt, se till att påbörja
arbetet i god tid.
Samordnande klubb ansvarar för att övergripande uppgifter, t.ex. plaketter och diplom
fungerar samt följer upp att tävlingsanmälningar, resultat osv. registreras i Eventor.

Inbjudan
Inbjudan skrivs enligt separat mall. Inbjudan bör vara utgiven före semesterperioden om
första etappen går i mitten september. Om första tävlingen går i början av oktober räcker det
med att inbjudan ges ut i slutet av augusti.
Lämpligt att skicka mallen till respektive arrangör som fyller i och skickar tillbaka till den för
året ansvariga. Då är det större chans att mängden information blir lika på alla etapper.
Inbjudan publiceras på GOFs hemsida, Närnattcupens avdelning, samt via mail till distriktets
ungdomsansvariga i resp klubb.
Det är även att rekommendera en notis på den egna klubbens hemsida.
Tävlingen klassas som en närtävling och anmälningsavgiftens storlek är maximerad, fn 35 kr,
dvs 25 kronor + 10 kronor för plaketter.

Anmälan
Upp till varje arrangör att bestämma, men sista ordinarie anmälan bör vara max en vecka
före etappen. Frikostiga möjligheter till efteranmälan, gärna fram till en halvtimma innan
första start.

Banor och klassindelning
Se mall för inbjudan för detaljer. Följer den nationella klassindelningen med undantaget att
Inskolning inte finns med.

Stämpelsystem
Skall vara SportIdent.

Baninritning
Tryckta banor bör användas.

Kontrolldefinition
Skall tryckas på kartan, men det måste alltid finnas lösa också.

Starten
Bör fungera som på en vanlig tid.
Startdjupet bör vara max 30 minuter (dvs. 30 minuter mellan första och sista ordinarie start)
”Sen start” bör tillåtas fram till 10 minuter efter sista start.
Skuggkartor för U-klasserna skall finnas.

Starttider
Ett återkommande spörsmål. År 2002 och 2005 var första start enligt nedan, vilket fungerade
bra (sommartidsomläggningen var sista söndagen i oktober båda åren).
Ungefär 15 minuter per vecka förändras solens nedgång vid denna tidpunkt på hösten.
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Kontrollerna
Använd GOFs reflexstavar! Skärm behövs inte. Läs stycket om nattorientering i
banläggarboken en extra gång.

Mål
Gärna marschaller från sista till mål. Tänk dock på de lättantändliga tävlingsdräkterna och
placera inte marschallerna för nära den naturliga löpvägen, dvs undvik marschaller om det är
för trångt!

Resultat
Så enkelt som möjligt! A4-sidor med en eller flera klasser på, alternativt presenteras
resultaten med en dator på plats. Resultatlistan läggs in så snart som möjligt i Eventor.
Publicera gärna också på klubbens egna hemsida.

O-path
Klubbarna rekommenderas att lägga in banorna i O-path efter avslutad tävling och att göra
reklam för att deltagarna lägger in sina vägval.

Startavgifter
Faktureras i efterhand till respektive förening, helst kassören.
Anmälningsavgiften är bestämd centralt (FM) och är 2013 max 35 kr (25 kronor för närtävling
och 10 kronor för plaketter). Efteranmälningsavgift 15 kr. Ingen faktureringsavgift.

Regler
Löpare med bästa tid i resp klass får 3000 poäng, därefter dras en poäng av per sekund efter
bästa tid. Lika tid ger samma poäng. Lägsta poäng är 0.
De två bästa etapperna räknas samman. Lika poäng ger delad placering.
För att erhålla placeringssiffra och därmed diplom och eventuell plakett måste den tävlande
ha startat på två etapper. Det innebär att tävlande med två eller fler starter alltid kommer före
tävlande med bara 1 start oavsett poäng.
Alla som startat på två etapper får diplom oavsett om de fullföljt eller ej. Plakett utdelas till
dem som har placeringssiffrorna 1, 2 eller 3.

Diplom
Har tryckts på företaget In Time, där också original finns. Kan
beställas via telefon och leverenstid 1-2 veckor. Arrangörer och
årtal det enda som behöver ändras,
Kan lämnas ut till klubbarna utan namn ifyllda. Lämna med minst
1 extra diplom till varje klubb.
Adress
In Time AB
Fiskhamnsgatan 8B
Tel: 031-775 88 88
E-post:

Plaketter
Beställs av samordnande klubb hos Formo. Typ av plakett mm finns registrerat hos firman.
Leverenstid 1-2 veckor.
Endast bronsfärgad, dvs inga guld, silver.
Adress:
Formo AB
Mölndalsvägen 17
Tel 031-409625
Vårt kundnummer hos Formo är G4197.

