
      
 

Hjärtligt välkommen till Havs-OL dag 1 
Eriksberg den 8 juli 2011! 

 
Samling Nytäppets badplats, 7 km öster om Karlshamn. 
 Endast i nödfall nås arenan med bil under fredagsförmiddagen. 
 Begränsad plats. 
 
Vägvisning Avfart vid trafikplats Karlshamn Östra, nr 53, därifrån 6 km till Nytäppet, 
 strax öster om Matvik. 
 
Parkering Avstånd till Nytäppets badplats 1500 m. 
 GPS-position: N 56° 10.951', E 14° 57.789' 
 Parkeringsavgift 20 kr/bil tas ut, till markägaren. 
 
Efteranmälan I mån av plats i transporten till start tas efteranmälan till ordinarie klasser 
 emot även tävlingsdagen. 
 
Start Avstånd arena – busspåstigning samt till start 3 är 1200 meter. Du har 
 alltså från bilparkeringen till busspåstigningen 2700 meter att gå och du 
 ska vara plats 15 minuter innan din valda transporttid. Transporten till start 
 1 och 2 går genom Eriksberg Vilthägn med buss och tar cirka 30 minuter. 
 Startförfarandet är med gå-fram-tid två minuter innan start, men du 
 väljer själv när du vill starta. OBS! Startstämpling för alla. 
  
 Transport till start 1 och 2 ska väljas via www.stigmannen.se senast 
 onsdagen den 6 juli. Anges ingen blir man tilldelad en ledig tid för 
 transport till start. Observera att det inte är möjligt att följa med som 
 medföljare till start 1 och 2. 
 Start 1: D18, D20, D21K, D21, D35, H18, H20, H21K, H21, H35, H40, H45, H50, 
              H55, H60, ÖM9. 
 Start 2: D17-20K, D16, D16K, D14, D14K, D12, D40, D45, D50, D55, D60, D65, 
              D70, D75, H17-20K, H16, H16K, H14, H14K, H12, H65, H70, H75, H80. 
 Start 3 (transport behöver ej bokas, 1200 m gångväg, samma väg som till 
 busspåstigning): D12K, D10, H12K, H10, Insk, U1, U2, ÖM1-ÖM8. 
 
Karta Eriksbergs stränder, reviderad 2011. Skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 - 5 m 
 (2,5 m inom Naturreservatet, kartans östra delar). 
 Kartan är tryckt på plastpapper, som inte behöver plastficka. Ta med 
 egen plastficka om ni vill använda sådan. 
 
Snitselhjälp För inskolning är det snitslat med vit snitsel från kontroll 1 via kontroll 2 
 fram till kontroll 3. 
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Terrängbeskrivning Banorna går i naturreservatet Eriksbergs stränder. En detaljrik, dramatisk 
 och vild oexploaterad kuststräcka med fantastiska vyer ut mot havet. 
 Första delen av banorna går utanför stängslet längs en smal kustremsa. 
 Avslutningen av banorna går i en mer traditionell blandskog, i kanten av 
 känsligt betesområde, med betande får och highland cattle. Vik av och 
 passera eventuella djur med försiktighet. Vi har lovat markägarna att 
 deltagare och arrangörer ska visa största möjliga hänsyn. Arrangören har 
 vakter. Tänk på att vi är gäster i naturen. Var noga med att respektera 
 rödstreckat förbjudet område. 
 Mindre stenmurar är ej redovisade på kartan. 
 
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 innan start! 
 OBS! SI 9-bricka kan ej användas. 
 
Kontrollbeskrivning Finns endast tryckt på kartan, ej lösa. 
 
Klädsel Heltäckande klädsel krävs, klädselkontroll förekommer. 
 
Vätska Finns vid start 1 och 2. 
 
Öppna klasser ÖM1, ÖM2, ÖM3, ÖM4, ÖM5, ÖM6, ÖM7, ÖM8, ÖM9 och inskolning. 
 Försäljning på arenan kl 08.00 - 12.00. 
 Start kl 08.00 - 12.00. Mer information på separat PM. 
 
Naturpasset –  Se PM för Öppna klasser. 
Kajakorientering 
 
Överdragskläder Vid regn finns möjlighet att lämna överdragskläder vid start 1 och 2. 
 
Diverse information Kontrollerna sitter tätt, kolla kodsiffrorna noga! 
 En spång strax efter start 2 kan vara hal vid regnväder, den är också 
 smal – underlätta förbilöpning. 
 Löpare från start 1 och 2 passerar i närheten av start 3. 
 Löpare från start 1 passerar start 2. 
 
Halkvarning! Flera kontroller är placerade nära vattnet. Var försiktig då stenar och 
 klippor kan vara mycket hala, speciellt vid regn. 
 
Maxtid 2,5 timmar. 
 
Knatteknat Start på arenan mellan kl 08.00 och kl 12.00. 
 
Barnpassning På arenan mellan kl 08.00 och kl 12.00. 
 
Toalett På arenan och i mycket begränsad omfattning vid start 1 och 2. 
 Ingen toalett vid start 3 och transportplatsen. 
 
Dusch/Bad För dusch hänvisar vi till Vägga Idrottsplats vid arenan för Havs-OL dag 2 
 och 3. 
 
Servering Enklare servering med bl a hamburgare. 
 
Övrig service Sjukvård. Fästingkontroll! 



Prisutdelning Tyst prisutdelning sker på Havs-OL dag 2 (lördag) på Väggabadet. 
 Se anslag på arenan och hämta därefter priset vid prisbordet. 
 Utlottning av priser för vuxna samt ungdomspriser. 
 
Övrigt Begränsad plats för vindskydd vid arenan vars yta består av klipphällar 
 och en mindre gräsyta. Sätt ev regnskydd tätt. 
 Ta gärna med eget dricksvatten, då vi har lång väg till närmaste 
 dricksvatten. 
 
Tävlingsledare Gabriel Bengtsson, tel 0708-90 02 82. 
 
Banläggare Eric Tenland. 
 
 
Ban- och Tävlings- Thommy Bergman. 
kontrollant 
 
Tävlingsjury Lennart Smedenmark (ordförande) samt tävlande från OK Orion och 
 OK Vilse 87. 
 
Paddla kajak I samband med Eriksbergsorienteringen anordnas kajakorientering. 

 Stanna kvar på arenan och njut av bad och skärgården. Start och mål 
 på samma ställe som arenan för Eriksbergsorienteringen, se separat PM 
 för Kajakorienteringen. 

 
 

Lycka till i skogen och välkommen åter till ett nytt Havs-OL vid 
Sternö badplats onsdagen den 4 juli och torsdagen den 5 juli 2012! 

 
Stigmännen – Karlshamns OK 


