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INVITATION

Nordisk Mesterskab i RadioPeileOrienterinq 2012

Eksperimenterende Danske Radioamatører (E.D.R.) har hermed fornøjelsen at
invitere jer til Nordisk Mesterskab i RadioPejleOrientering (RPO), som i år vil finde
sted i skovene omkring Tisvildeleje, ca. 50 km nordvest for København.

Tid : 4. - 5. august 2012

Stævnecenter og Sankt Helene, feriecenter & Danhostel, Bygmarken 30,
indkvartering: DK-3220 Tisvildeleje, tlf. +45 48 70 98 50,

www.helene.d

Sankt Helene ligger tæt ved Kattegat med badestrand og andre feriefaciliteter, og
der går tog lige til døren. Kort med placering og kørevejledning kan hentes på

ovennævnte web-ad resse.

Der er forhånds-reserveret et antal værelser til overnatning fra fredag til lørdag og
lra lørdag til søndag. De, som ønsker at overnatte på Sankt Helene, skal sende
bindende tilmelding senest d. 30. juni 2012, se nedenfor.

Talk in: R5 (145,725MH2) eller mobiltlf. +45 22697216

Program:

Lørdaq d. 4. auoust: 10:00 Seneste frist for fremmøde, indcheckning
12:45 Afgang til startsted
14:00 Start 80 m

ca.l 8:30 Middag/Hamfest

Søndaq d. 5. auqust: 08:00 Morgenmad + madpakkebord
09:00 Afgang til startsted
10:00 Start 2 m

ca. 14:30 Præmieuddeling og afslutning
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Regler og Klasseinddeling: Løbene afuikles efter Regler for Nordisk Mesterskab i

Radiopejleorientering, udgave juli 201 0.

Klasser: Der vil, afhængigt af deltagerantallet, blive konkurreret i følgende klasser
pà2m henholdsvis 80 m:

. Kvinder: W19, W21, W35, W50, W60

. Mænd: M19, M21, M40, M50, M60, M70

Der kræves dog mindst 3 deltagere ien klasse. Deltagere i klasser med færre end 3
tilmeldte vil blive indplaceret i nærmeste yngre klasse.

Til holdkonkurrencen tæller fra hvert land de to løbere med bedst tid uanset klasse.

Præmier: Der vil være præmier til de 3 bedste løbere i hver klasse på 80 m hhv. 2
m. Der er uddeles endvidere præmier til de 3 bedste hold på hvert bånd.
På hvert bånd kåres en Nordisk Mester for herrer (uanset klasse) og en for kvinder.
På 80 m uddeles der vandrepokaler til den Nordiske Mester for herrer og det bedste
hold. Kun løbere fra lande tilknyttet NRAU deltager i konkurrencen om Nordisk
Mesterskab.
Til deltagerelra ikke-NRAU-lande vil der v?Ere præmie til eventuelle klassevindere.
Alle deltagere modtager et diplom.

Teknik:

80 M: TX-frekvens: 3580 KHz, output: ca. 5 W, antenne: 14-15 m, jordplan 5x5 m

2 M: TX-frekvens: 144/375 MHz, output: ca. 1 W, antenne: Halo.

Tidtaqnino: SPORTldent system; deltagere, som i forvejen har egen SPORTldent-
chip, bedes medbringe denne.

Startgebyr: DKK 100, - pr.løb, incl. orienteringskort

Priser for indkvartering og forpleining:
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Ved 1 person:
Ved 2 personerl
Ved 3 personer:
Ved 4 personer:

DKK 600,- pr. værelse pr. nat
DKK 620,- pr. værelse pr. nat
DKK 640,- pr. værelse pr. nat
DKK 660,- pr. værelse pr. nat

Da der kun er et begrænset antal værelser til disposition, opfordres I til at deles om
værelserne. Ved tilmeldingen bedes I oplyse hvem/hvormange, der kan overnatte i

samme værelse.
Værelsesprisen er baseret på, at man medbringer eget sengelinned. Evt. leje af
sengelinned + håndklæde koster DKK 75,- pr. sæt.
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Fgrplejnins: Morgenmadsbuffet:

Middag (3 retter)/Hamfest, lørdag:

Madpakke (smøres selv i forbindelse
med morgenmad, lørdag og søndag):

DKK 80,- pr. gang

DKK 250,- , incl. isvand; andre
drikkevarer må købes separat

DKK 60,- pr. pakke

Betaling: Al betaling sker kontant til arrangørerne, senest i forbindelse med ind-
checkningen lørdag formiddag.

Tilmelding: Enten på vedlagte skema, som sendes til:

OZ9VA Arne H. Jensen
Gyvelbakken 25
DK-3460 Birkerød

eller de samme oplysninger pr. E-mail til: oz9va@,private.dk .

Tilmeldinqsfriqt: 30. juni 2012 (bindende), hvis man ønsker overnatning på

Sankt Helene, ellers d. 27. iuli 2012.

Eventuelle spørgsmål til undertegnede på tlf, +45 45 81 75 93 (efter k1.19), mobil
+45 22 69 72 1 6 eller til ovennævnte E-mail-adresse.

Vi ees i Tisvildeleje !

Birkerød, d. 19. ma¡2012

OZ9VA, Arne H. Jensen
RPO-Manager
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Tilmeldino til Nordisk Meste b RPO 4-- 5- auoust 2012

Navn

Adresse:

Call

Land

Fødedato: Køn: Klasse

Deltager i (sæt kryds): 2m - Løb :! 80 m - Løb : tr
Forventet ankomst

Antal ledsagere:

lndkvarterinq (sæt krvds): Fredag: I Lørdag: I
Enkeltværelse ønskes:

Antal personer iværelse* Antal

Leje af sengelinned + håndklæde ønskes:

!

*) Deler værelse med:

Forplejnino : Morgenmadsbuffet (DKK 80,-/gang) :

Middag, lørdag (DKK 250,-/person):

Madpakke (DKK 60,-/pakke):

Antal

Antal

Antal

Hvis der ønskes indkvartering sendes bindende tilmelding senest d. 30. iuni 2012,
ellers senest d,27.juli 2012, til:

OZ9VA Arne H. Jensen
Gyvelbakken 25
DK-3460 Birkerød
Danmark
E-mail: oz9va@private.dk


