Introduktionskurs Bil-orientering 25/11 2017
Plats: Wäxjö Motorsällskaps
klubblokal.
Adress: Hammargatan 9 (Västra
Industriområdet) Växjö Datum o tid: lördag 25/11
kl.10.30
Kostnad: Helt GRATIS men vi tar ut
en ”fikaavgift” på 20:-/person
Kontakt och anmälan:
gunnar.holmgren@telia.com
Tel Gunnar 0708-791672
Senast anmälan 19/11 *)
Frågor: rolflinde@tele2.se
Tel. Rolf 0706 250025





Bilorientering är motorsport man kan börja utöva utan någon direkt utrustning eller
specialutrustad bil.
Vanliga familjebilen går utmärkt och enklare banor körs i dagsljus och enbart på bra
vägar (grusvägar förekommer).
Kostnadsmässigt en mycket billig bilsport som både innehåller problemlösning och
rolig körning.

INTRODUKTIONSKURSEN
Först har vi en teoretisk genomgång som tar ca 30-45 minuter. Därefter kan de som vill deltaga i den
praktiska övningen. Sammanlagt tar allt ca 2-2,5 timme.
*) Anmäl er till ovan mailadress så vi vet hur många som kommer. Även ”drop in” är välkomna.
Fler kurser planeras under våren 2018.
Skolor, företag, Ungdomar: Gör denna dag till ett event! Även ungdomar med ”EPA”-fordon välkomna!
P.S. Åldersgräns ”kartläsare” 9 år i målsmans sällskap. Annars 13 år. Passagerare i alla åldrar får medfölja.
VAD ÄR BIL-O
Orientering Främst går det ut att orientera rätt och hitta kontroller. Banan består av transportsträckor och
orienteringssträckor. Vid start på O-Sträcka får ekipaget en s.k körorder som innehåller några kartklipp och
beskrivning hur banan skall köras. Utmed karträtt väg finns kontroller. (Inga manöverprov, frågor eller dylikt utan
enbart kontroller som har med orienteringen att göra). Kontrollerna är skyltar med bokstavskod som skall noteras i
rätt ordning. O-sträckor körs både på vägar och industriområden.
Hastighet På Utbildningsbana tas ingen tid. Vägarna är ej avlysta så man måste hålla gällande trafikregler och
hastigheter och naturligtvis hänsyn till boende.
Utrustning: ta med en enklare skiva att ha karta mm på, några pennor, en linjal och gärna ett enklare
förstoringsglas.
Svårare banor
För de som senare vill ha större utmaningar finns svårare banor både avseende kartläsning och vägar i de tävlingar
som arrangeras. Vi berättar mer på kursen!
Arrangörer
Tävlingar arrangeras av flera motorklubbar. I södra Sverige av Wäxjö MS, Ljungby MK, Grimslövs MK, Älmhults MK,
Hässleholm MK m.fl. Man kan även deltaga i serier och det körs även SM och nordeuropeiskt mästerskap i Bil-O.

Du kan läsa mer om Bil-O på siten www.bil-o.se I vänsterspalten ”Vad är Bil-O” finns en
detaljerad förklaring. Men all info fås på kursen!

ALLA VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG OCH ROLIG BILSPORT

