
Havs-OL dag 2 
lördagen 9 juli 
Sprint + Medeldistans 
=Långdistans 
 

Väggabadet 
 

Havs-OL dag 3 
söndag 10 juli 
Långdistans  
 
 

Väggabadet 

 

Arena vid Väggabadets utomhusbassänger med gångavstånd till 
camping och fiskhamnsmiljöer, kustterräng och öar. 
Vi satsar på ett arrangemang med hög kvalitet, stora upplevelser 
och erbjuder: 
- En saltstänkt orienteringsupplevelse i sommarstaden Karlshamn 

Samling 
Vägvisning 
 

Väggabadet Karlshamn 

Avfart vid Karlshamn Ö trafikplats 53 
därifrån vägvisning till  Väggabadet. 

Väggabadet Karlshamn 

Avfart vid Karlshamn Ö trafikplats 53 
därifrån vägvisning till  Väggabadet. 

Klasser Huvudklasser (nya klassindelningen)  
Öppna klasser.  

Huvudklasser (nya klassindelningen)  
Öppna klasser. 

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

Stämplingssystem SportIdent SportIdent 

Anmälan Separat anmälan via Eventor för 
resp dag senast onsdagen 29 Juni. 

Separat anmälan via Eventor för 
resp dag senast onsdagen 29 Juni. 

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

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

Sista minuten anmälan 
(i mån av plats) 

På plats mot 100% höjd avgift.  
Senast kl 09.00 tävlingsdagen. 

På plats mot 100% höjd avgift. 
Senast kl 09.00 tävlingsdagen. 

Anmälningsavgift Ungdom 50 kr och vuxen 100 kr. 
Faktureras i efterhand. 

Ungdom 50 kr och vuxen 100 kr. 
Faktureras i efterhand. 

Parkering Vägga Östra IP 400m Vägga Östra IP 400m 

Start Första start kl 10.00 Första start kl 10.00 

Karta Vägga Sprintkarta 1:5 000 ekv 2 m. 
Väggaparken 1:2 500 ekv 1m 

Kollevik 1:10 000 ekv 5m 

Terräng Detaljrik park och skogsterräng i 
direkt anslutning till havet med 
inslag av stora höjdskillnader längs 
kusten. Stora partier med 
småskurna hällmarker och mellan 
höjdpartierna bitvis tätare skog. 
Måttlig kupering. Området ger 
möjlighet till både utmanande 
vägvalsorientering och 
orienteringstekniskt finlir. 

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

Banläggare Bo Jansson Nils-Arne Håkansson 

Service  Fri entré till Väggabadet med ett 
flertal bassänger på arenan. 
Varmdusch vid väggahallen(300m). 
Barnpassning och miniknat från kl 
09. Cafeterian på Väggabadet  är 
öppen.  
 

Fri entré till Väggabadet med ett 
flertal bassänger på arenan. 
Varmdusch vid väggahallen(300m). 
Barnpassning och miniknat från kl 
09 Cafeterian på Väggabadet  är 
öppen.  
 

Sportförsäljning RA-sport, Hyltebruk RA-sport, Hyltebruk 

Priser  Utlottning av priser samt 
ungdomspriser. 

Utlottning av priser samt 
ungdomspriser. 

Upplysningar Peter Andersson 
0454-87037   0733-248160 
peko@post.utfors.se 

Peter Andersson 
0454-87037    0733-248160 
peko@post.utfors.se 



 

 
Boende På gångavstånd från arenan(ca 1000m) i centrala Karlshamn finns ett flertal 

boendealternativ både hotell och vandrarhem. 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 
 
Klubbstugor Klubbstugor med gångavstånd till TC 0454-18485 
 
 
Naturpass Två st naturpass finns i år, Vettekulla samt Kofsa. Dessutom finns ett 

cykelpass i Asarum med omnejd. 
 
Utflyktsmål Eriksberg. www.eriksberg.nu 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. Se 
separat erbjudande från Eriksberg. 

 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 1 med Kajakorientering. 
 
 

         Njut av bad och utflykter på dagen 

Välkomna till 
        kontroller med närkontakt av saltstänk!   

 


