
Hökens IF & Sundsvalls OK  
inbjuder höktidligt till den 29:e 
 

Höknattensince 1978� �
En 2-manna patrulltävling i mörker                                                    "otack är hökens lön" 

den 11 november 2006 
�

�
Klasser/Banlängder: Herrar 15 km 
  Damer 10 km 
  Jubileum 10 eller 15 km 
 
  Herrklass - två herrar springer hela banan. 
 
  Damklass - två damer springer hela banan. 
 

Jubileum – valfritt antal löpare av lika eller olika kön delar upp banan, 
springer en bit var (dock alltid minst 2 st. som springer).  
Klassen för otränade legendarier, Höknatten-nybörjare eller annat 
intresserat folk. 10-kilometern (en växel) och 15-kilometern (två växlar). 

 
Samling: SCA:s huvudkontors parkering vid Skepparplatsen i Sundsvall  

lördagen 11 november klockan 14.30.  
Medtag allt! Både tävlingskläder samt bankett-klädsel. 

 
Anmälan:  Via e-post hoknatten@dof.se senast måndagen den 6 november. Ange 

klass, namn, patrullnamn, sportidentbricka. 
 
Anmälnings-  
avgifter:  Tävling: 230 kr/patrull (en person i patrullen betalar in hela avgiften!) 
  Bankett: 230 kr/pers 
  OBS! Anmälnings- samt bankettavgift betalas in i samband  
  med anmälan på pg. 50 92 40-8 (Hökens IF) 
 
 
Efteranmälan:  Senast torsdagen den 9 november kl. 24.00.  

En extra avgift på 50 kr per patrull kommer då att tas ut. 
 
Start: Gemensam avgång/avfärd till startplatsen sker ca kl.15.40. 
 Start cirka klockan 16.30. 
 
Stämpling: SPORTident. Löpare som i anmälan inte meddelat sitt bricknummer 

förutsätts hyra bricka till en kostnad av 20 kr. 
  
Kontroller:  Av olika slag. Bemannade lägereldar inklusive stämplingsutrustning 

förekommer. 
 
Kartor: Japp! Främst i någon bra skala, men andra skalor kan också lokalt 

förekomma. Ekvidistans, ja! 
 



Terräng: Riklig förekomst av olika terrängbitar finnes. 
 
Maxtid: 2 timmar och 49 minuter. 
 
Kontrollindragning: Kontrollerna dras in efter hand. Meddela funktionär eller 
 kontrollvakt om ni mot all förmodan skulle ge upp. 
 
Patrull och brick- 
ändringar: Meddela snarast eventuella ändringar vid samlingen. 
 
Bagage & överdrag: Bagaget lämnas vid samlingen för transport till målet.  

Överdrag kan tas med till starten. 
 
Transport för jubileums 
löpare: Deltagarna behöver transporteras mellan respektive växlingsställe. 

Helst ordnar man detta själv inom laget. Skulle det inte gå, så  
säg till vid samlingen. 

 
Logi: Ordnas i sedvanlig ordning på hårt underlag (gratis).  

Förhoppningsvis nära festlokalen. Behöver ej bokas. 
 Medtag gärna räddningsfilt och öronproppar. 
 
Publik: Är hjärtligt välkomna! Publikinfo sker vid samlingen och vid starten.  

Kom till samlingen senast 15.50 för att inte missa informationen. 
 
Bankett: Efter avslutad tävling. Trevligt umgänge, mat, sång, prisutdelning  

och dans erbjuds bland annat.  
OBS! Medtag dryck B.Y.O. (Bring-Your-Own). 

 
Info/PM/Startlista:  Se hemsidan!  http://www.connection.se/sok/hif/  
 
Hökledning:   
 
Tävlingsledare:              Johan Agås, 070-7740432  johan.agas@skola.sundsvall.se 
Banläggare:                   Lars Henriksson, 070-3113973, lars.henriksson@sdc.se 
Ban- och tävlingskontrollant:  Thomas Johansson, 070-6726277, thomas.johansson35@comhem.se 
 

 
 
 
  
Välkomna!                      Hökens IF - igen! 
�

�

�
 


