
  
 
 
Samling Näsviken, Karlshamn. 
 Vägvisning riksväg 29 efter avfart från E22 Karlshamn västra (nr 51) samt 
 gamla riksvägen öster om Karlshamn. 
 
Parkering Vid Österslättsskolan, avstånd till TC är 200 meter, följ blå-vit snitsel. 
 OBS! Viktigt att följa snitslingen! 
 
Start  Första ordinarie start kl 11.00, efteranmälda startar före. 
  Orange-vit snitsel 350 meter, väg. OBS! Viktigt att följa snitslingen! 

 Försenad start medges till 30 min efter ordinarie starttid. 
 I klasser upp t o m HD16 fås kartan 1 min före start, övriga i 
 startögonblicket. 
 
Iaktta försiktighet Vid passering av vägar och gator samt byggnadsställningar som finns vid 
 Väggaskolans NV del måste största försiktighet iakttas! Byggnadsställningarna i 
 trappan NV Väggaskolan får passeras, men trappan är något mer svårpasserbar 
 än normalt.  
 
Tätt med kontroller Kontrollerna sitter tätt, kolla kodsiffrorna! 
 
Klassändringar H80, D75 och D70 har utgått p g a ingen anmäld. 
 Klassammanslagningar har skett enligt följande: H75 + H70 = H70 och 
 D50 + D45 = D45. 
 
Öppna klasser Öppen 1 och öppen 8 finns till försäljning på TC kl 10:00 – 11:30. 
 Medtag egen SportIdentbricka vid anmälan. Bricka finns även att hyra för 20 kr. 
 Start kl  11:00 – 11:45. 
 
Klädsel Vi påminner om SOFT:s tävlingsregler som säger: ”Tävlande skall under 
 tävlandet ha kläder som täcker hela kroppen med undantag av huvud, hals 
 och armar.” 
 
Karta Vägga, skala 1:5 000, ekvidistans 5 meter, ritad 2007 enligt sprint-normen. 
 
Terräng  Lövskog med inslag av parkområde, måttlig kupering. 
  
Förbjudna områden Tomtmark. 
 
Stämplingssystem SportIdent. Hyrbrickor hämtas vid tävlingsexpeditionen, faktureras tillsammans 

med startavgift (20 kr/bricka), ej återlämnad bricka debiteras 
 250 kr. Kom ihåg att tömma brickan på väg till start! Vid problem med 

elektroniska stämplingen, stämpla i reservrutorna. Löpare som ej fullföljer 
skall läsa av sin bricka vid målet. 
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Toalett Endast på TC. 
  
Dusch  Omklädning och varmdusch i Österslättsskolan. 
  Följ blå-vit snitsel 200 meter. OBS! Viktigt att följa snitslingen! 
   
Övrig service - Servering finns i normal omfattning 

- Barnpassning från kl 10:00 
- Knatteknat mellan kl 10:00-11:00 
- Sjukvård 

 
Priser  DM-plaketter. 
 
Tävlingsledning Tävlingsledare: Göran Andersson 
  Banläggare: Thommy Bergman 
  Bankontrollant: Jakob Bengtsson 
   
 

Mycket välkomna och lycka till! 
 

Stigmännen - Karlshamns OK 


