
PM 25-manna 2016 Ronneby OK 

Här hittar du lite bra-att-ha information om 25-manna till helgen. Informationen är plockad från 

tävlings-PM mm. Detta PM ersätter på inga sätt det fullständiga PM:et! Läs även det! 

Startnummer ROK 

Lag 1: 203, Lag 2: 204 

Väder och klädsel 

Ser ut att bli lite blandat väder. Runt 8 grader och bitvis regn. Så glöm inte att ta med varma kläder, 

mössa och vantar och regnkläder. Som vanligt kan det bli geggigt så ta även med bra skor/kängor. 

Vindskyddplatser 

En vindskyddsplats bokad då det tydligen är trångt på arenan. 

Tävlingsarena 

Kungens Kurva ca 15km söder om Stockholms centrum. 

Bussavstigning 

Avstigning från buss kommer att ske ca 400m från arenan. På anvisad plats enligt trafik-PM. 

Påstigning vid hemfärd sker i samma område. Gångväg till arenan på gång/cykelbana. 

Nummerlappar 

OBS! Ta med egna säkerhetsnålar till nummerlapparna. Obs Du måste springa med den nummerlapp 

som stämmer överens med din plats i inlämnad laguppställning! 

Start och målgång 

Gemensam start för förstasträckan kl. 9.00. Målgång för segrande lag är beräknad till kl. 14.08. 

 



I ovanstående banlängder ingår 350 - 800 meter snitsel. 

Löpare som deltar vid omstart på sträcka 25 springer en avkortad variant 6.0 km 

Karta 

Skala 1:10 000, nyritad av Lars Nord 2015, ekvidistans 5 m. Offsettryckt. 

Bantryck och kontrollbeskrivning är tryckta i violett färg på kartan. Kodsiffran finns äventryckt på 

kartan bredvid kontrollens ordningsnummer, ex: 4-109. På baksidan av kartan är lagnummer och 

sträcka tryckt. 

Terrängbeskrivning 

Tävlingsområdet består i huvudsak av måttligt kuperad skogsmark med öppna och lättlöpta detaljrika 

höjder. Framkomligheten är mestadels god. I en del av området finns partier av flack terräng med 

begränsad sikt och framkomlighet. Området genomkorsas av ett flertal stigar. De lättare banorna går 

i ett område med flera stigar. Inom tävlingsområdet finns ett antal bågskyttetavlor. Dessa är inte 

redovisade på tävlingskartan. 

SI-bricka 

Du springer med din egen bricka. SI-brickorna knyts till lag och sträcka i samband med incheckningen. 

All inpassage av löpare till starten eller växlingsfållan ska ske genom incheckningen, norr om 

växlingsfållan. 

Där töms först brickan genom stämpling i tömningsenhet. Därefter scannas streckkoden på 

nummerlappen och SI-brickan knyts till lag och sträcka.  

OBS: Varje SI-bricka får endast användas en gång under tävlingen. 

Tompa har med några extra brickor om någon glömt. Under tävlingen kommer lagledarna att ansvara 

för dessa. 

Ingen sträcka har startstämpling! 

Varje kontroll har minst två stämplingsenheter. Stämplingen är korrekt utförd när kontrollenheten 

indikerar med blinkande röd ljussignal och ett pip. Det är löparens ansvar att kontrollera att 

stämplingen har registrerats. Om någon enhet inte fungerar, ska löparen stämpla i annan enhet vid 

kontrollen. Saknad stämpling innebär diskvalifikation, även om det finns vittnen på att löparen varit 

vid kontrollen. 

Ta det lugnt och var noggrann vid varje kontroll. Erfarenheten visar att det är lätt att uppfatta och 

höra en annan löpares stämpling som sin egen! Titta på ljussignalen. 

Växling 

På upploppet springer löparen in i den fålla som överensstämmer med sträcknummer och 

nummerlappens reklam. I höjd med mållinjen ska växlingsstämpling göras för alla sträckor utom 25:e. 

Efter stämpling lämnas kartan. 



Vid kartplanket hämtar löparen översta kartan märkt med lagets nummer och sträcka och fortsätter 

sedan fram till avspärrningen till växlingsfållan och lämnar där över kartan till nästa lagmedlem. 

Andra sträckans löpare ska ta fyra kartor och fritt fördela dessa till tredje sträckans löpare. För att 

minska trängseln är det tillåtet för tredje sträckans löpare att fördela kartorna inom laget innan 

startpunkten. 

Se upp för kartvarvning! Detta riskeras t ex när första löpare i laget från sträcka fyra kommer in för 

växling innan den sista löparen på sträcka tre har växlat. Löparen på sträcka fyra ska då växla med 

första kartan på sträcka fem, alltså inte den översta kartan som sitter uppsatt på kartplanket. 

När sträcka sju kommer in för att växla tar de tre först inkomna löparna den översta färgade 

”blindkartan” och lämnar den till löparen på sträcka 23. Löparen på sträcka 23 får slutligen den 

riktiga kartan av lagets sist växlande löpare på sträcka 7. 23:e sträckans löpare lämnar de tre 

blindkartorna till funktionär på väg till startpunkten. 

Snitslingar 

Några otydliga stigar är förstärkta med vit snitsel. Detta berör i första hand sträcka 4. I närheten av 

en kontroll finns en brant som inte går att passera nedför (farligt). En röd/vit varningssnitsel är 

uppsatt i terrängen. Det är primärt sträcka 5 som påverkas. 

Dusch och toaletter 

Varmdusch utomhus finns nordväst om arenan. Avstånd ca 300 meter. 

Toaletter finns i den västra delen av arenan nära sportförsäljningen samt i växlings- och 

duschområdet. 

 

 

Nu kör vi så det ryker!  

 

  



Arena 

 


