
Havs-OL dag 1 
lördagen 10 juli 
medeldistans DH16-21 
långdistans övriga 
 
 
Tjärö 
 

Havs-OL dag 2 
söndag 11 juli 
långdistans samtliga 
 
 
 
Järnaviks hamn 

 Vi satsar på ett arrangemang med hög kvalitet, stora upplevelser och 
erbjuder: 
- Två helt nyritade orienteringsområden 
- En orienteringsupplevelse i Blekinge skärgård 
- Offsettryck och banpåtryck 
- Rabatterat båtpris till Tjärö 
- Gratis parkering 
- Underhållning och gemytlig inramning 
- Stor servering till attraktiva priser dag 1 
- Gratis kaffe/saft dag 2 

Samling 
Vägvisning 
 
 
Båtfärd 
 

Järnaviks hamn
Avfart vid trafikplats Bräkne-Hoby, 
trafikplats 55, därifrån 6 km till Järnavik. 
Följ vägverkets skyltning mot Järnavik – 
Tjärö. 
Transport med båt från kl 08.00. 
Kostnad tur och retur: vuxna 60 kr, 
13-16 år 20 kr, 12 år och yngre gratis. 
Båtfärden tar 15 minuter. Du kan boka 
din båtplats och själv välja vilken tid du 
vill åka, du slipper då att köa. Bokningen 
sker via www.stigmannen.se. På bok-
ningssidan ser du vilka avgångar som 
finns och hur mycket som är uppbokat. 
Du som inte har bokat plats åker med på 
de restplatser som finns på varje avgång. 
Vill du vara säker på att få åka med 
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.

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

Klasser Huvudklasser normal, Motionsklasser 
och Öppna klasser. 
Medeldistans för DH16-21, 
övriga Långdistans  

Huvudklasser normal, Motions-klasser 
och Öppna klasser. 
Långdistans 

Banlängd Enligt SOFT:s rekommendationer. Enligt SOFT:s rekommendationer.

Stämplingssystem SportIdent SportIdent 
Anmälan Separat anmälan via Eventor för resp 

dag senast måndagen den 28 juni.
Separat anmälan via Eventor för resp 
dag senast måndagen den 28 juni.

Efteranmälan Via Eventor mot 50 % höjd avgift 
t o m onsdagen den 7 juli kl 20.00. 

Via Eventor mot 50 % höjd avgift 
t o m onsdagen den 7 juli kl 20.00. 

Anmälningsavgift Ungdom 50 kr och vuxen 110 kr. 
Faktureras i efterhand.

Ungdom 50 kr och vuxen 110 kr. 
Faktureras i efterhand.

Parkering P – Järnaviks hamn 1500 m. P – arenan 1500 m. 
Start Valfri starttid mellan kl 09.00 och 14.00. Första start kl 10.00.

Karta Tjärö skala 1:7 500, ekv 2 m. Järnavik skala 1:10 000, ekv. 5 m.  



Kartan ritad 2010 av Jakob Bengtsson. Kartan ritad 2010 av Jakob Bengtsson.
Terräng Mycket detaljrik skärgårdsterräng. Norra 

delen av ön består av betade ek- och 
bokskogar med en del hagmarker och 
längs kusterna stora lättframkomliga 
småskurna berghällspartier. Södra delen 
av ön är mer vildväxt med markanta 
höjdskillnader längs kusten. Stora 
partier med småskurna hällmarker och 
mellan höjdpartierna bitvis tätare skog. 
Nötboskap och får betar stora delar av 
Tjärö. Måttlig kupering. 

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 hamn. 
Hela Tjärö kantas av badklippor. Mitt på 
öns västra sida finns en badstrand. 
- Barnpassning och miniknat från kl 09. 
- Restaurangen och cafeterian på Tjärö 
är öppen. Vill du vara säker på plats i 
restaurangen bör du förboka. Dagens 
rätt serveras. Restaurangen även öppen 
på kvällen. Personalen på Tjärö börjar 
grilla hamburgare och korv kl 11.00. 
”Markapriser” gäller i cafeterian. 
- Det går bra att stanna kvar på Tjärö 
efter tävlingen. Båtar går till Järnavik 
även senare på kvällen och 
söndagsmorgonen. 
RA-sport, Hyltebruk 
- Järnaviks hamn. 

- Varmdusch finns vid Järnaviks 
hamn. 
- Barnpassning och miniknat  från kl 
09.00. 
- Välsorterad marka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA-sport, Hyltebruk 
Järnaviks hamn. 

Priser  Prisutdelning i Järnavik dag 2. 
Utlottning av priser samt ungdomspriser.

Utlottning av priser samt 
ungdomspriser. 

Upplysningar Lars-Gunnar Bengtsson  
0454-184 85 och 0768-81 06 12. 
Nils-Arne Håkansson 
0457-811 13 och 0768-33 15 26.

Lars-Gunnar Bengtsson 
0454-184 85 och 0768-81 06 12. 
Nils-Arne Håkansson 
0457-811 13 och 0768-33 15 26. 

Banläggare Jakob Bengtsson. Per Nilsson. 

Ban- och Tävlings- 
kontrollant 

Eric Tenland. Eric Tenland. 

 
Boende 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. Besök www.tjaro.com eller www.jarnavik.se. Det 
 finns möjlighet att bo på Tjärö under hela helgen och åka båt in till söndags-
 tävlingen eller bo på fastlandet i Järnavik med omnejd och ta båten ut till 
 Tjärö på lördagen. 
 
Tältning Det finns möjlighet att tälta på Tjärö och få tillgång till dusch, vattentoalett 
 och kök för självhushåll. Det kostar 75 kr/natt och du betalar i receptionen. 
 
Uppvärmning Fredagen den 9 juli finns möjlighet att tillsammans med andra orienterare 
för kajakpaddlare paddla kajak i Järnaviks underbara skärgård. Turen leds av orienteraren 
 Staffan Käll. Samling, klara för avfärd, vid Tjäröbåten kl 18.00. Tidsåtgång 
 ca 2 timmar inkl fikapaus. 
 
Naturpass Den 10 juli är det premiär för Stigmännens Naturpass – fotopass på Tjärö.
 Upptäck Tjärös vackraste miljöer! 
 
Utflyktsmål Eriksberg. Sveriges största safaripark gränsar till Tjärö. Du har möjlighet att 
 se visenter, mufflon, kron- och dovhjort, vildsvin och ett av Sveriges största 
 bestånd av röda näckrosor. 
 
Egen båt till Tjärö? Det går bra. Gästhamn med avgift finns samt fria tilläggsplatser runt hela 
 ön. 



 


