
Inbjudan till  
 

BERGSLAGSNATTA 
2005-08-20. 

 
Ludvika MS Bilorienterare inbjuder till årets upplaga av Bergslagsnatta (som denna gång inträffar i dagsljus). 
Tävlingen ingår i MSO-serien och DM för Västra distriktet. 
Tävlingen arrangeras i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsreglemente, denna inbjudan och 
kommande PM. 
Tävlingen avgörs inom f d Dalregementets övningsområde NV Falun. Området användes senast till bil-o vid SM-
01. Nästan alla steniga vägar har lagts åt sidan, medan en hel del nya godbitar har lagts till. Detta är troligen sista 
chansen att åka bil-o här innan det görs om till golfbana. Långa banan är omväxlande mellan snabba partier och 
mycket orienteringsintensiva områden. Korta banan är enklare och kan med lite förnuft köras med privatbilen. 
Genomgående mycket bra och lättlästa kartor.  
 
Arrangör:  Ludvika MS  
Tävlingsledare, miljöansvarig: Per Hellander 
Banläggning  Claes Nideborn, Björn Henriksson o Jonas Hellander 
Teknisk chef:  Björn Henriksson 
Domarordf:  Ingvar Lundström, Borlänge 
Start och mål:  Fältarbetsbaracken, f d Dalregementets övningsområde, Falun. Pilning från vägen  

Falun-Sundborn.   
Första start:  Kl 15.00   
Besiktning: I anslutning till startplatsen senast ca 30 minuter före egen starttid. 
Tävlingstyp: Linjeorientering, Typ B, onumrerade kontroller, elektronisk tidtagning med 

Sportident.  
  
Banor:   MSO-Kort  MSO-Lång   
Klasser:  C,PB  ABC 
Total längd:  ca 19 km  ca 42 km 
Längd  O-sträckor: ca 19 km  ca 42 km  
Kartskalor:  1:5000 o 1:10.000 1:2 000, 1:5000 o 1:10.000 
Respittid:  120 min  120 min 
Anm. avgifter:  150 kr  300 kr 
Efteranm avgift:     0 kr  100 kr         
  
Anmälan:  Inkommen till Claes Nideborn, Tuppes Väg 26, 784 55 Borlänge eller  

e-mail cni@sacci.se senast söndag 14/8 20:00. Du som har egen Sportidentpinne 
får gärna använda den. Ange då nummer vid anmälan. 

Utrustning:  Enligt Bil-O 8.5.1 
Lagtävling:  Enligt MSO-seriens bestämmelser 
Avlysning:  Tävlingen kan avlysas om mindre än 20 ekipage har anmält sig vid anmälnings- 
  tidens slut, om erfordliga tillstånd ej erhålls eller annan force majour.  
Upplysningar:  Per Hellander     070-3761837 

Claes Nideborn  0243-15600, 070-6650383  
Ansvar: Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. SBF, Ludvika MS, 

tävlingsledning, funktionärer samt markägare frånsäger sig allt ansvar för under 
tävlingen inträffade olycksfall, skador eller dylikt. 

 
Hjärtligt välkomna önskar Ludvika MS Bil-O team. 


