
 

Havs-OL dag 1 
lördag 8 juli 2017 

 
Medeldistans 

 
 

Tjärö 

Havs-OL dag 2 
söndag 9 juli 2017 

 

Långdistans 
 

Blekinge-Cupen DH12-16 

 
Järnaviks 
Camping 

Samling 
 
Vägvisning 

Järnaviks hamn 
Avfart vid trafikplats Bräkne-Hoby, 
trafikplats 55, därifrån 6 km till 
Järnavik. Följ vägverkets skyltning mot 
Järnavik – Tjärö. 

Järnaviks camping 
Avfart vid trafikplats Bräkne-Hoby, 
trafikplats 55, därifrån 6 km till 
Järnavik. Följ vägverkets skyltning mot 
Järnavik – Tjärö. 

Båtfärd Transport med båt från kl 08.00. 
Kostnad tur och retur: vuxna 80 kr, 
13-16 år 40 kr, 12 år och yngre gratis. 
Båtfärden tar 15 minuter. Du kan boka 
din båtplats och själv välja vilken tid 
du vill åka. Bokningen sker via 
www.stigmannen.se, bokningen 
öppnar under våren. På bokningssidan 
ser du vilka avgångar som finns och 
hur mycket som är uppbokat. Du som 
inte har bokat plats åker eventuellt 
med på de restplatser som kan finnas 
på varje avgång. Vill du vara säker på 
att få åka en viss tid bör du boka. 
Återresan från Tjärö går inte att boka. 
Våra båtar går non-stop från Tjärö till 
Järnavik med avgång minst 1 gång per 
kvart om det finns resenärer. Sista 
båten från Tjärö går ca kl 20.00. 

 

Klasser Huvudklasser och Öppna klasser. 
 

Huvudklasser och Öppna klasser. 
Även HittaUt-klass. 

Banlängd Enligt SOFT:s rekommendationer. 
Medeldistans. 

Enligt SOFT:s rekommendationer. 
Långdistans. 

Stämplingssystem SportIdent. SportIdent. 

Anmälan Separat anmälan för resp dag via 
Eventor senast söndagen den 2 juli. 

Separat anmälan för resp dag via 
Eventor senast söndagen den 2 juli. 

Efteranmälan Via Eventor mot 50 % höjd avgift 
t o m onsdagen den 5 juli kl 20.00. 

Via Eventor mot 50 % höjd avgift 
t o m onsdagen den 5 juli kl 20.00. 

Sista-minuten- 
anmälan (i mån av plats) 

I sekretariatet mot 100 % höjd avgift, 
så länge kartorna räcker. 

I sekretariatet mot 100 % höjd avgift, 
senast kl 09.30 så länge kartorna 
räcker. 

Anmälningsavgift Ungdom 70 kr och vuxen 120 kr. 
Faktureras i efterhand. 

Ungdom 70 kr och vuxen 120 kr. 
Faktureras i efterhand. 

Parkering P vid Järnaviks camping – 
båtpåstigning max 1500 m. 

P – arenan max 500 m, vid Järnaviks 
camping. 

Start Valfri starttid mellan kl 09.00 och 
14.00. Till start 500 m. 

Första start kl 10.00. 
Till start 1500 m. 

Karta Tjärö skala 1:7 500, ekv 2 m. 
Kartan reviderad 2017. 

Järnavik skala 1:10 000 samt 1:7500, 
ekv. 5 m. Kartan reviderad 2017. 



Terräng Mycket detaljrik skärgårdsterräng. 
Norra delen av ön består av betade 
ek- och bokskogar med en del hag-
marker och längs kusterna stora lätt-
framkomliga småskurna berghälls-
partier. 
Södra delen av ön är mer vildväxt med 
markanta höjdskillnader längs kusten. 
Stora partier med småskurna häll-
marker och mellan höjdpartierna bitvis 
tätare skog.  

Mycket detaljrik kustterräng, måttlig 
kupering med en del partier med stora 
höjdskillnader. Terrängen är mycket 
omväxlande, storstammig bokskog, 
stora hällmarkspartier, tallskog, 
småskuren klippterräng vid kusten. 

Service  
 

- Varmdusch finns vid Järnaviks 
camping i anslutning till parkeringen. 
Hela Tjärö kantas av badklippor.  
- Miniknat från kl 09.00. 
- Ingen barnpassning. 
- Sportförsäljning: SM Sport. 
- Den nybyggda och prisbelönta 
Strandrestaurangen och 
cafeterian på Tjärö är öppen. 
Reservera gärna bord. Lunchbuffé 
serveras.  Personalen på Tjärö börjar 
grilla kl 11.00 vid arenan. 
- Det går bra att stanna kvar på Tjärö 
efter tävlingen. Båtar går till Järnavik 
även senare på kvällen till kl 20.00 
samt på söndagsmorgonen. 

- Varmdusch finns vid Järnaviks 
camping i anslutning till parkeringen. 
 
- Miniknat  från kl 09.00. 
- Barnpassning från kl 09.00. 
- Sportförsäljning: SM Sport. 
- Välsorterad marka på campingen, 
maträtter serveras. Fullständiga 
rättigheter. Musikunderhållning lördag 
kväll. 
 
 

Priser  Prisutdelning i Järnavik dag 2. 
Ungdomspriser samt utlottning av 
Vuxenpris: En övernattning för 2 
personer med frukost och middag på 
Tjärö. 

Ungdomspriser samt utlottning av 
Vuxenpris: En övernattning med 
middag för 2 personer vid Järnaviks 
Camping. 

Upplysningar Nils-Arne Håkansson, tel 0768-331526 
och Mats Petersson, tel 0708-375166 

Nils-Arne Håkansson, tel 0768-331526 
och Mats Petersson, tel 0708-375166 

Banläggare Jakob Emander. Owe Nilsson. 

Bankontrollant Eric Tenland. Thommy Bergman. 

Tävlingskontrollant Eric Tenland. Thommy Bergman. 

 
Boende  

• Se Tjärös specialerbjudande angående boende och mat under Havs-OL-helgen på 
www.stigmannen.se 

•  Järnaviks Camping har stor kapacitet att ta emot husvagnar och tält. 
•  Vill du ha boende inom gångavstånd till arenan finns på Tjärö och i Järnaviksområdet cirka 200 

bäddar. Boka ditt boende i god tid. Du kommer till en unik miljö – det bästa Blekinge har att 
erbjuda och därmed ett populärt semestermål. www.jarnavik.se.  

• Svalemåla Stugby www.sydkuststugor.com. Några kilometer från arenaplatsen på söndagen 
 
 
Tältning på Tjärö Se Tjärös specialerbjudande angående boende och mat under Havs-OL-
 helgen. Här finns även ett Tält-paket med frukost och middagar! 
 Du kan också enbart betala för tältplats. För 75 kr/natt får du då tillgång till 
 dusch, vattentoalett och kök för självhushåll. Receptionen anvisar plats och  
 tar emot betalning. 
 
Utflyktsmål Eriksberg Vilt & Natur, nyligen framröstad till Årets turistmål i 
 Sverige 2016. 
 Sveriges största safaripark gränsar till Tjärö. 
 Där finns tusen djur. Du har möjlighet att se visenter, mufflon, kron- och 
 dovhjort, vildsvin och ett av Sveriges största bestånd av röda näckrosor.



Upptäck Tjärö och Karlshamns skärgård med Hittaut Karlshamn 
 Stigmännen arrangerar Hittaut under maj-oktober 2017. Över 100 
 checkpoints är placerade runt Karlshamn och i Karlshamns skärgård.  
 Kartan och deltagandet är gratis – du ser på vår hemsida  var du kan hämta 
 din karta, den finns även på arenan. 14 checkpoints är placerade på Tjärö. Vi 
 har checkpoints på ytterligare öar som du når med skärgårdstrafiken. 
 Ta chansen att besöka Blekinge skärgård – nyligen framröstad som en av 
 Sveriges vackraste platser! Varje registrerad checkpoint ger en lottsedel i vår 
 prisutlottning, 40 000 kr i vinstvärde. 
 
 
Upptäck skärgården med: 
 Kajak: www.paddelkompaniet.se  
  www.kajaksyd.com 
  www.ursulasaventyr.com 
 Skärgårdsbåt: www.blekingetrafiken.se/Var-trafik/Skargardsbatarna 
   www.tjaro.com 
 Skärgårdsturer – Karlshamns Turistbyrå, tel 0454-812 03. 
 
 Cykel- och kanot/kajak-uthyrning, tel 0454-190 85. 

Kreativum, tel 0454-30 33 60 – Upptäckarcentrum i naturens och teknikens 
värld, en orienterares Mekka. 

 Eriksberg Vilt o Naturpark, 0454-600 58 – Viltsafari. 
 Laxens Hus Mörrum, tel 0454-501 23. 
 Besök även Karlshamns kommuns hemsida, www.karlshamn.se.  
 
 
Egen båt till Tjärö? Det går bra. Gästhamn med avgift finns samt fria tilläggsplatser runt hela 
 ön. 
 
 

 
 

 
Mycket välkomna och lycka till på land och till sjöss! 

Stigmännen-Karlshamns OK 


