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Samling Graneforsverken SO Asarum. Vägvisning från väg 29 N Asarum. 
 OBS! Vägen mellan Skalbaggevägen i Korpadalen och Granefors 
 Bruk är enkelriktad, man får endast köra från Granefors, mellan 
 kl 09:00 – 14:00. 
 
Parkering Max 1000 m till TC. Ont om parkeringsplatser, vi vill därför att ni samåker! 
 P-avgift (5 kronor) kommer att tas ut, ha den beredd vid parkeringsinfart. 
 
Start  Första ordinarie start kl 10.00. Efteranmälda startar före. Fri starttid för U4, 

 U3, U2, U1, inskolning och öppna klasser. 
 Orange-vit snitsel 1000 m. Överdragskläder transporteras till TC. 
 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. 
 
Sammanslagna D70 och D60 till D60, D55M och D45M till D45M, D35M och D21M till  
klasser D21M. 
 
Klasser som utgår H21M, H20M, D75, D65 och D20M.  
 
Öppna klasser Försäljning på TC kl 09:00 – 11:00 för start kl 10:00 – 12:00. 
 
Knatteknat Start på TC kl 09:00 – 10:00. 
 
Nummerlappar Bäres av klasserna H16, H14, H12, D16, D14 och D12. Självservering vid 

start. Nummer enligt startlistan. 
 
Karta Granefors, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, tryckt 2005. Digitalt tryck.  
 Kartritare Kenneth Kaisajuntti. 
 
Terräng  Detaljrik terräng med inslag av kulturmark, måttlig kupering, mestadels  god 

 framkomlighet. 
  
Snitsling H12, H10, D12, D10, U2, U3, Ö1 och Ö2 har röd/vit snitsel mellan vissa 
 kontroller. Framgår av angivelsen. 
 
Vindfällen Områden med vindfällen är markerade på tävlingskartan med liggande gröna 
 streck samt som förbjudet område. Vissa områden är markerade i terrängen. 
 
Förbjudna områden Vindfällen (finns genomgångar) och tomtmark är förbjudna områden. 
 
Stämplingssystem SportIdent används i samtliga klasser. Hyrbrickor hämtas vid 

tävlingsexpeditionen. Kom ihåg att tömma brickan på väg till start! 
 



Toalett På TC och vid starten. Inga inomhustoaletter får användas, vattnet är 
 avstängt! 
 
Maxtid  2,5 timmar. 
 
Viltrapport Lämnas vid målet. 
 
Skärmskydd Svårt att sätta upp skärmskydd, p g a asfaltsbeläggning. 
 
Dusch  Omklädning och varmdusch utomhus. 
   
Övrig service Välsorterad marka med fältlunch, barnpassning och sjukvård finns på TC 

 från kl 09:00. 
 
Priser HD10-HD16: Sedvanlig prisutdelning, antal priser se  resultattavla. 

Inskolning: pris till samtliga. Hämtas efter målgång. 
 HD18 och uppåt (även motionsklass): Samtliga godkända löpare deltar i 

utlottning av presentkort på Tollarps Sport & Fritid (försäljare på TC). 
  2 st presentkort à 1000 kronor och 4 st presentkort à 500 kronor. 
  OBS! I HD18 och uppåt delas det inte ut några priser till segrarna, med 
  undantag för: H21-1, H20, H18-1, D21-1, D20 och D18-1 där placering 1-3 

 uppmärksammas  med ett mindre pris vid prisutdelning. 
  U1-U4 samt öppna klasser: ett pris per klass lottas. 
  Prisutdelning och information om lottade priser meddelas av speaker. 
 
Tävlingsledning Tävlingsledare: Lars-Gunnar Bengtsson 
  Banläggare: Thommy Bergman 
  Tävlingskontrollant: Anders Wetterling 
  Bankontrollant: Anders Wetterling 
 

Mycket välkomna och lycka till i skogen! 
 

Stigmännen Karlshamns OK 
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