
      
 

Hjärtligt välkommen till DM-lång den 30 augusti 
2009! 

 
Samling Graneforsverken. 
 Vägvisning efter avfart från E22 vid trafikplats Karlshamn Ö. 
 
Parkering Avstånd P – TC max 500 meter. 
 
Start Första start kl 10.00. Efteranmälda startar före ordinarie anmälda i 
 respektive klass. Startstämpling för Inskolning och Öppna klasser. 
 
 Start 1: Följ orange-vit snitsel max 600 meter, samtliga klasser, dock 
 har inskolningsklassen egen startpunkt. 
 
Karta Granefors framställd 2005, reviderad 2009. Ekvidistans 5 m,  
 skala 1:15 000 för HD16-21 (OBS! Ändrat!), övriga 1:10 000. 
 
Terrängbeskrivning Detaljrik terräng med inslag av kulturmark, måttlig kupering, 
 mestadels god framkomlighet. 
 
Stämpling SportIdent används i samtliga klasser. Bricka kan hyras för 25 kr, ej 
 återlämnad bricka debiteras 500 kr. Hyrbrickor utlämnas vid 
 sekretariatet. Kom ihåg att tömma brickan på väg till start! 
 OBS! SI 9-bricka kan ej användas. 
 
Sammanslagna Följande klasser har slagits samman p g a för få anmälda: 
klasser D70 och D65 till D65. 
 
Nummerlappar Nummerlappar bäres av H/D 12, H/D 14, H/D 16, se startlistan. 
 
Snitsling Inskolningsklass: Otydlig stig är snitslad med vit snitsel. Det finns även 
 snitsel mellan två kontroller som är markerad på karta och 
 kontrollbeskrivning. 
 HD10: Ett surdrag som är tydligt i terrängen är markerat med vit 
 snitsel, för säkerhets skull. 
 
Taggtråd Taggtråd finns på flera ställen, var försiktig! 
 
Större väg De längre banorna passerar stor bilväg två gånger. 
 
Vätska Finns på de längre banorna, självservering. 
 
Klädsel Heltäckande klädsel krävs, klädselkontroll förekommer. 
 

PM 
preliminärt =  
läs även på TC 



Öppna klasser Försäljning på TC av inskolning och öppna klasser (Ö2, Ö4, Ö5, Ö7 
 och Ö8) mellan kl 09.15 – 11.00. 
 Startstämpling (d v s fri starttid) mellan kl 10.00 och kl 11.00. Se även  
 separat PM. 
 
Maxtid 2,5 timmar. 
 
Förbjudna områden Tomtmark är i vanlig ordning förbjuden att beträda; tänk på att
 tomtmark inte är markerad med snitsel i terrängen. 
 Det finns några besådda fält, de är markerade på kartan. 
 
Knatteknat Start på TC mellan kl 09.00 och kl 10.00. 
 
Barnpassning På TC från kl 09.00. 
 
Toalett Endast på TC. 
 
Överdrag Transporteras till TC. 
 
Omklädning/dusch Varmdusch utomhus. 
 
Viltrapport Rapporteras vid målet, direkt efter målgång. 
 
Servering Välförsedd kiosk och grill. 
 
Prisutdelning DM-klasser 

 Sedvanliga plaketter. 
 
 Öppna klasser 
 Lottade priser. 
 
Tävlingsledare Owe Nilsson och Peter Holmgren. 
 
Banläggare Thommy Bergman. 
 
Ban- och tävlings- Bengt Bergkvist. 
kontrollant 
 
Tävlingsjury Lennart Smedenmark (sammankallande Blekinge OF), 
 Lars Svensson (OK Vilse 87) och Bengt Strindhagen (FK Vittus). 
 
 

Lycka till i skogen ! 
 

Stigmännen – Karlshamns OK 


