
 

 

Havs-OL kväll 1 
2015-07-01 
Sprintdistans 
-även DM för Blekinge 
5:e deltävlingen i Blekingecupen 

Havs-OL kväll 2 
2015-07-02 
Långdistans 
 
6:e deltävlingen i Blekingecupen 

Samling 
Vägvisning 

Hälleviksbadet, Hällevik. 
Följ vägvisning till Mjällby AIF:s fotbollsplan Strandvallen i Hällevik 

Klasser Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar för 
DM Sprint samt  
Öppna Motionsklasser 3 och 7, 
Inskolning, U1 och U2. 

Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar för 
nationell tävling. 
Öppna Motionsklasser 1, 3,5-9, 
Inskolning, U1 och U2. 

Banlängd Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar 

Stämplingssystem SportIdent. Kom ihåg att ange bricknummer vid anmälan. Hyrbrickor lånas 
ut vid sekretariatet. Kostnad 30 kr faktureras i efterhand. Borttappad 
hyrbricka debiteras med 350 kr. 

Anmälan Via Eventor. Separat anmälan för respektive tävling senast onsdagen den 

24 juni. 
Efteranmälan Via Eventor mot 50 % höjd avgift t o m söndagen den 28 juni kl 23.59. 

Ann-Sophie Nilsson asn@stigmannen.se 0703-818489. 

Anmälningsavgift Enligt SOFT:s och BLOF:s rekommendationer. 
Ungdom 70 kr och Vuxen 120 kr. Faktureras i efterhand.  

Utländska löpare Utländska löpare skall betala kontant i sekretariatet på tävlingsdagen. 

Parkering Max 500 m från arenan vid Strandvallen Mjällby AIF:s fotbollsarena 

Start Första start kl 18.00. 
Startplatsen vid arenan. 
Startstämpling och fri starttid för 
Inskolning, U-klasser och Öppna 
Motionsklasser. 

Första start kl 18.00. 
Max 1800 m från arenan. 
Inskolning intill arenan. 
Startstämpling och fri starttid för 
Inskolning, U-klasser och Öppna 
Motionsklasser. 

Startlistor Startlistorna publiceras på www.stigmannen.se så snart som möjligt, efter 
att alla efteranmälda registrerats och lottats in i startfältet, dock senast 
den 30 juni. 

Karta Hällevik sprint skapad 2015. 
Skala 1:5000. 

Hällevik reviderad 2015. 
Skala 1:7500 för DH60 och äldre, 
skala 1:10 000 för övriga. 

Terräng Sprintkartan: 
Sommarstugebebyggelse med 
oregelbunden struktur med 
insprängda grön- och frilufts-
områden samt ett strandområde 
med sandstrand och tallskog. Svag 
kupering. 

Långdistansen: 
Lövskog med inslag av kulturmark, 
avslutningen på banorna passerar 
genom ett bostadsområde. Måttlig 
kupering. Naturreservatet Stiby 
Backe. 
 

Service - Dusch- och badmöjligheter på arenan eller bad i havet. 

Inbjudan till Havs-OL 

onsdag 2015-07-01 och 

torsdag 2015-07-02 

Hällevik Blekinge 

mailto:asn@stigmannen.se
http://www.stigmannen.se/


- Fri entré till Hälleviksbadet, medtag badkläder. 
- Barnpassning från kl 17.00. 
- Miniknat från kl 17.00. 
- Kiosk på badet, stort utbud. Matservering fullständiga rättigheter öppet 

till 22.00. 
- Pukes Sport (endast onsdag kväll), www.pukessport.se. 
- Första hjälpen; Hjärtstartare finns på plats, tillhandahålls av Techmedico. 

AB, samt i begränsad omfattning även material för egenvård. 
- Boende och upplevelser intill arenan – se vidare i inbjudan. 

Priser I mån av deltagare samt DM-
medaljer 

I mån av deltagare. Vi prioriterar 
ungdomsklasserna. 

Tävlingsledare Lars-Gunnar Bengtsson 0768 810612 
Bitr. Annika Frantz 0709 104783 

Annika Frantz 0709 104783 
Bitr. Lars-Gunnar Bengtsson 0768  810612 

Banläggare Åke Larsson 0768 703814 Anders Wetterling 0705 794181 

Bankontrollant Eric Tenland 0768 051459 

Tävlingskontrollant Mats Widesjö  

Tävlingsjury Ordförande Lennart Smedenmark 
samt medlemmar från OK Vilse 87. 

Ordförande är Lasse Svensson samt 
medlemmar från OK Dacke. 

Upplysningar www.stigmannen.se alt tävlingsledningen. 
 

Boende och upplevelser i Hällevik 
www.hallevikscamping.se För en skön och avkopplande vistelse. Hälleviks Camping är en av 

Blekinges vackrast belägna campingplatser. Husvagn, husbil, tält, stuga eller lägenhet. Campingen ligger i 

direkt anslutning till Hälleviksbadet/arenan. 20 % på allt boende under den 1-3 juli. Bokas via mailadress 

info@hallevikscamping.se, uppge koden ”Campingen 1-3/7”. 

www.hallevikshavsbad.com Hotel Bo som Ni vill. Hotellgäster väljer att bo med frukost eller med halvpension. I vår halvpension 

ingår en tvårätters middag på kvällen samt frukost. Alla som bokar rum och deltar i tävlingen får 100 kr i rabatt/person, för två nätter 200 

kr i rabatt och för tre nätter 300 kr. Bokningskod ”Orientering v 27”. 

www.atraveo.se/blekinge Semesterhus Hällevik. Boka över 220 semesterhus och lägenheter i Blekinge online. 

www.bjorkangsgarden.com Välkommen till oss på Björkängsgården! Här bor du bekvämt i våra 2- eller 3-bäddsrum. På morgonen 

avnjuter du en härlig frukost och du har också möjlighet att boka en 3-rätters middag tillagad med lokala råvaror. Boka genom att fylla i 

kontaktformuläret på startsidan eller ring oss på 070-350 80 99. Beläget 2 km från Arenan - Hälleviksbadet 

Cykelled Listerlandet - Hällevik - Sölvesborgs kommun 

www.solvesborg.se/5097 Hällevik är en av många orter på Lister med medeltida anor. I dagens Hällevik finns fiskindustri, rökeri 

och fritidshamn samt ett charmfullt fiskemuseum. 

www.hennings-rokeri.se Hennings Rökeri AB, Dagmars Hamnkrog Strandvägen 13, 29472 Sölvesborg. 

Telefon Butiken: 0456-52050, Telefon Restaurangen 0456-57040. klaraknutsson@hotmail.se 

★ Matöppet Hällevik ★ Strandvägen 11, Sölvesborg, Blekinge län, 0456-520 12 ★ Postservice, Livsmedel 

Hällevik Tradjazzfestival den 6-9 augusti 2015. info@helleviktradjazzfestival.se 

 

 

Njut av bad och utflykter på dagen 

Välkomna till  
kontroller med närkontakt av saltstänk! 
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