
Havs-OL dag 1 med Kajakorientering 
fredagen 8 juli 2011 
Långdistans 
 

Nytäppets badplats 
 

Äventyrsorientering i naturreservatet Eriksbergs stränder. 
Guidning i norra Europas största vilthägn på väg till start. 

Arena 
Vägvisning 

Nytäppets badplats – 7 km öster om Karlshamn 
Avfart vid trafikplats Karlshamn Östra, trafikplats 53, därifrån 6 km till 
Nytäppet strax öster om Matvik. 

Transport till start Ni kommer att åka en guidad tur i traktor eller buss genom Eriksbergs 
vilthägn där du kan upptäcka vildsvin, visenter, mufflonfår och fritt 
strövande dov och kronhjort. Ni släpps sedan av vid starten och 
springer utanför staketet längs havet tillbaka. Det är ej möjligt att åka 
med till start som medföljare. 
Anmälan om transport till starten görs i samband med ordinarie 
anmälan till tävlingen. OBS Anmälan om vilken tid man vill 
transporteras till starten måste göras. Begränsat antal platser. 
Deltagare i klasser som har Start 3 (se nedan) behöver ej boka 
startransport och har fri starttid mellan 08-12 

Klasser Huvudklasser (nya klassindelningen) och Öppna klasser. 
Öppna klasser har start från arenan, start fram till 13.00. 

Banlängd Enligt SOFT:s rekommendationer.

Stämplingssystem SportIdent

Anmälan Separat anmälan via Eventor senast onsdagen den 29 juni. 
Efteranmälan Via Eventor mot 50 % höjd avgift 

t o m onsdagen den 6 juli kl 20.00. 
Anmälningsavgift Ungdom 60 kr och vuxen 120 kr. 

Faktureras i efterhand. I anmälningsavgiften ingår transport till start i 
traktor eller buss samt guidning. Ej för öppna klasser som har start 
från arenan.

Parkering P – Arenan 1500 m.

Start Transport till start 1 och 2 genom Eriksberg Vilthägn med buss, cirka 
30 minuter. Avstånd arena – busspåstigning 1000 meter. Transport till 
start mellan 08.00 – 12.00.  
Samling vid bussen 15 minuter innan avgångstid. 
Tid för transport till start måste väljas i samband med anmälan. 
Anges ingen blir man tilldelad en ledig tid för transport till 
start. Vid starten tillämpas fri starttid.  
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, Ö9 
Start 2: 
D17-20 Kort, H17-20 Kort, D16, H16, D16 Kort, H16 Kort, D14, H14, 
D14 Kort, H14 Kort, D12, H12, D40 D45, D50, D55, D60, D65, H65, 
D70, H70, D75, H75, H80, 
Start 3 (transport behöver ej bokas, ca 500 m gångväg): 
Ö1-Ö8, Insk, U1, U2, D10, D12k, H10, H12k 

Karta Eriksbergs stränder. Reviderad 2011.

Terräng 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. 

Service  -Enklare servering med hamburgare 
-För dusch hänvisar vi till Vägga idrottsplats vid arenan för Havs-OL 



 dag 2 och 3. 

Priser  Prisutdelning på Havs-OL dag 2 på Väggabadet. 
Utlottning av priser samt ungdomspriser.

Upplysningar Gabriel Bengtsson  
0708-900 282 

Banläggare Eric Tenland

 
Kajakorientering 

I samband med Eriksbergsorienteringen anordnas kajakorientering. 
Stanna kvar på arenan och njut av bad och skärgården.  Start och mål 
på samma ställe som Eriksbergsorienteringen. Se separat inbjudan till 
Kajakorienteringen. 

Övrigt  Begränsad plats för vindskydd vid arenan vars yta består av klipphällar 
och en mindre gräsyta. Medtag gärna eget dricksvatten, då vi har lång 
väg till närmaste dricksvatten. 

 Passa på att se hela Eriksbergs 
vilthägn och i din egen takt köra runt 
och titta på alla djuren. 
Boka samtidigt middag i restaurangen 
inne på Eriksberg vilthägn och upplev 
exotiska rätter. Se separat 
erbjudande från Eriksberg. 

Du har möjlighet att hyra kajak en 
kortare tid och prova på att paddla. 
Kombinera detta med 
Kajakorienteringen Naturpass för en 
upplevelse i Karlshamns skärgård. 
Se inbjudan för Kajakorienteringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boende I centrala Karlshamn finns ett flertal boendealternativ både hotell, 

vandrarhem och camping. Boka ditt boende i god tid 
 www.svenskaturistforeningen.se, www.hotellbode.se, 

www.hamnensvandrarhem.se 
 
Tältning - Camping Kolleviks Camping med gångavstånd (800m) till arenan dag 2 och 3 
 0454-19280 
 
Naturpass Två st naturpass finns i år, Vettekulla strax intill Nytäppet samt Kofsa. 

Dessutom finns ett cykelpass i Asarum med omnejd.  
 
Utflyktsmål Eriksberg. Sveriges största safaripark. Du har möjlighet att se visenter, 

mufflon, kron- och dovhjort, vildsvin och ett av Sveriges största bestånd av 
röda näckrosor. Cirka tusen djur finns inom hägnet. 
Detta vilthägn åker ni igenom och blir guidade i på väg till start. Vill ni 
uppleva hela Eriksbergs vilthägn kan ni själva köra bil genom det efter 
tävlingen. www.eriksberg.nu 

 Skärgårdsturer – Karlshamns Turistbyrå 0454-81203 
 Sportfiskecentrum 0454-19950 
 Kreativum – Upptäckarcentrum i naturens och teknikens värld 0454-303360 
 Mörrums Kronolaxfiske 0454-50123  www.sveaskog.se/Morrum-Lax/ 
 Besök även Karlshamns Kommuns hemsida www.karlshamn.se 
  
Tips Diggiloopremiären äger rum i Brunnsparken i Ronneby fre. 8 juli 
 kl.19:00 
 Musikkväll på Tjärö tors. 7 juli  www.tjaro.com 
 Historisk guidning på Boön,Karlshamn lör. 9 juli www.karlshamn.se 
 Dans i Bellevueparken, Karlshamn sön. 10 juli  
 Guidad vandring - krogar och mord i Karlshamn mån. 11 juli 
  
 Se vidare inbjudan för Havs-OL dag 2 och 3. 
 

Njut av bad och utflykter på dagen 

 
Välkomna till 

kontroller med närkontakt av 
saltstänk!   

http://www.svenskaturistforeningen.se/
http://www.hotellbode.se/
http://www.hamnensvandrarhem.se/
http://www.eriksberg.nu/
http://www.karlshamn.se/
http://www.tjaro.com/
http://www.karlshamn.se/

