
PM fö r ROK-lö pare Tjöget 2016 

 Håll koll på hemsidan www.rok.nu för sena ändringar i laguppställningarna. 

 Se till att vara i god tid på plats innan du ska springa. Beräknad tid när alla ska 

växla finns på hemsidan och kommer uppdateras någon gång under dygnet.  

 När du kommer till Tjoget, anmäl dig till lagledaren så han/hon vet att du är på 

plats 

 Kontrollera ditt SportIdent-nummer med det som du är anmäld på. Se Eventor. 

 Glöm inte ta med SportIdent och kompass. För de som är anmälda med 

klubbens pinnar så finns de fastsatta på respektive nummerlapp i klubbtältet på 

arenan. 

 För nattlöpare: glöm inte lampa och extralampa! 

 Det kommer finnas reservutrustning(kompass, pannlampa) att låna i tältet, om 

något går sönder, tappas eller glöms.  

 Tutor och hejaramsor och allt som kan göra att ROK hörs är bra. Hörde vi någon 

som sa vuvuzela? 

 Kolla kodsiffrorna!! Även om alla andra stämplar så MÅSTE kodsiffran 

kontrolleras. Vi vill inte bli diskade. 

 Som vanligt, inga gafflade banor utan alla på samma sträcka har samma bana! 

Utnyttja detta på ett smart sätt! Springer klungan rätt är det oftast snabbast 

och bäst att ligga i ledet. När klungan springer fel så springer du rätt  

 Spring snabbt, snyggt och listigt. Framför allt har vi ju fått lära oss att det är 

viktigt att upploppet blir snyggt 

 Kartsnitt över området hittar du HÄR 

 I banläggarens kommentarer finns mycket matnyttigt. Läs detta! Bl.a. finns det 

två sista kontroller (som vanligt) 

 Gemensam grillning på Tjogetcampingen på lördag ca kl 20 för de som vill. Mer 

info i nyhet på hemsidan. En trevlig aktivitet ni inte vill missa! 

 Drick mycket vatten!  

 Tänk på att även de sista ROK- löparna ingår i laget och behöver peppning. 

Stanna gärna kvar så vi är ett riktigt stort gäng som hejar vid målgången. 

 När sista löpare kommit i mål, hjälps vi åt att riva tältet. Ju fler, desto fortare 

och roligare. 

För mer information http://www.tjoget.nu/ 

Sist men inte minst:  

Glöm inte bort att ha fantastiskt roligt på Tjoget! 

http://www.rok.nu/
https://eventor.orientering.se/Events/Entries?eventId=13688&organisationId=310
http://www.tjoget.nu/index.php?page=kartutsnitt
http://www.tjoget.nu/content/2016/Banl%C3%A4ggarens%20kommentar.pdf
http://rok.nu/nyhet.php?nyhet=3730
http://www.tjoget.nu/

