
Preliminärt PM 
HAVS-OL 29 JUNI 2006 SAMT LISTERMÄSTERSKAPET 2006 

Tävlingscentrum/ 
parkering 

Hälleviksbadet.  
Sväng av från E22 öster om Sölvesborg, trafikplats 47, kör väg 123 mot 
Nogersund. Efter Mjällby finns vägvisning. Parkering i anslutning till TC. 

Start Första start klockan 18:00. Efteranmälda startar före. Avstånd TC-startplats         
ca 1 400 meter, följ orange/vit snitsel. Glöm ej tömma brickan på väg till start. 

OBS! Ni passerar en väg, se upp för trafiken! 

Start för Öppna klasser kl. 18:00 -19:00. 

OBS! U-klasser, motionsklasser och inskolningsklass har fri starttid (pinnstart) 
mellan 18:00 och 19:00 

Strukna klasser D20, D20 M, H20 M, D21 M, H35 M, H80 

Stämplingssystem SportIdent. Bricka kan hyras på TC för 20 kr. 

OBS! Stämpla i reservruta på kartan om SportIdent-enhet ej fungerar.  

Öppna klasser/ 
Inskolningsklass 

Försäljning/anmälan på TC kl. 17:00 -18:30 för start mellan 18:00 och 19:00.   

Samma startplats som övriga klasser. Valfri starttid. Se separat PM. 

Knatteknat På TC mellan kl. 17:00 och 18:00. 

Kontrollbeskrivning Lösa kontrollbeskrivningar erhålls vid starten. Maxlängd 15 cm. 

Karta/banor  Hällevik, skala 1:15 000 för klasserna D/H16, D/H18, H20, D/H21.  

Hällevik, skala 1:10 000  för övriga klasser. Ekvidistans 5 meter. 

Kartan ritad av Kenneth Kaisajuntti 2001 och reviderad av BroSö OK våren 2006. 

Vissa enklare jakttorn har ej redovisats på kartan.  

Det finns stenar lägre än 1 meter med på kartan. 
På de längre banorna finns en skyddsvärd stenmur med elstängseltrådar som 
markerats med röda kryss på kartan och ska passeras via naturliga stig-
genomgångar, vilka markerats på kartan. Inom tävlingsområdet befintliga 
elstängsel får i övrigt passeras fritt – de är ej strömförande.  
Otydlig stig över Stiby Backe har markerats med vit snitsel.  

Avslutningen av banorna går genom bostadsområde. Alla banor passerar 
genomfartsvägen i Hällevik så se upp med trafiken! För ungdomsklasserna 
upp till D/H12 finns passagekontroll med vakt! 
Vissa kontroller ligger tätt så kontrollera kodsiffrororna!  

OBS! I området finns får som är vana vid människor. 

 

Förbjudna områden Det är som vanligt förbjudet att springa på markerad tomtmark.  

Terrängbeskrivning Lövskog med stort inslag av kulturmark i form av ängar mm.  Måttlig kupering.  



Banlängder  Banlängder enligt startlistan.  

Vätska Vatten vid starten. 

Maxtid 2,5 timmar. 

Klädsel Enligt SOFT:s bestämmelser. 

Överdragskläder Transporteras från starten till TC. 

Omklädnad/dusch Damer och herrar.  

I badets servicehus finns omklädningsrum och duschar. Blir det trångt där 
erbjuds även dusch för damer och herrar på Strandvallens fotbollsanläggning. 
Följ snitsel. (röd-grön) 

OBS Inga orienteringsskor inomhus 

Toaletter På TC: Toaletter i servicehuset. OBS! Inga orienteringsskor inomhus. Toavagn 
utanför entrén till badet. 

På väg till start: Toavagn.  

Bassängbad Bassängen är öppen för deltagarna 18:00-20:30.  

Duscha innan ni badar. 

Allt bad sker på egen risk. Lämna inte barnen utan uppsikt.  

Sjukvård Finns på TC.  

Marka Badets cafeteria har välförsedd servering. 

Sportförsäljning Tollarp Sport och Fritid. 

Prisutdelning Medaljer till alla i inskolningsklass. 

Pokaler till 1-3 i HD 10-16. 

Priser i U-klass i mån av antal startande. Se resultattavlan. 

Priser i HD 18-21 i mån av antal startande. Se resultattavlan. 

Utlottning av presentkort och varupriser till HD18 och uppåt. 

I de Öppna klasserna lottade priser 

 

Tävlingsorganisation Tävlingsledare Annika Frantz 0456-413 74   
Banläggare Anders Wetterling 0705-79 41 81 
Tävl.kontrollant Sven-Åke Granqvist                    0456-192 40 
Bankontrollant Bert-Inge Green 0456-250 07                                

VÄLKOMMEN! 



Preliminärt PM 
Öppna klasser och Inskolningsklass 

 

Försäljning/anmälan på TC kl. 17:00-18:30. Banor enligt 
nedanstående.  
 
Öppen 1   (vit)     2,5 km 
Öppen 2   (gul) 3,5 km 
Öppen 3   (gul) 5,2 km 
Öppen 4   (orange) 3,5 km 
Öppen 5   (röd) 3,9 km 
Öppen 6   (violett) 5,6 km 
Öppen 7   (blå) 3,0 km 
Öppen 8   (svart) 5,4 km 
Öppen 9   (svart) 9,0 km 
Öppen 10 = Inskolningsklass  (grön) 2,4 km  
 
Start kl. 18:00-19:00 (orange/vit snitsel 1400 m). Valfri starttid. 
Töm brickan vid utgången från badet.  
OBS! Se upp vid vägövergången. 
Toavagn finns strax före starten. 
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