
PM för The Hunt 2019 
 

Samling 
Samling vid Orientalen den 10/3 kl. 09.00 omklädda och klara. Start för Hel och Halv sker på hemlig 

plats, vi packar in oss i bilar för transport till starten. Start för kvart sker på joggavstånd från 

Orientalen, gemensam jogg till start 09:20. 

Töm och check av SI pinne sker vid Orientalen. 

OBS: Det behövs hjälp med chaufförer och bilar för transport till starten! 

Starttid 
Gemensam start för samtliga klasser 09:45. 

Mål 
Mål för samtliga banor är vid Orientalen. 

Banor och Banlängder 
Hel: 18,5 km 

Halv: 13,5 km 

Kvart: 9,5 km 

Banorna är av karaktären ”old style classic long” så det är en bit mellan kontrollerna. Hel och halv är 

begränsat brytvänliga, om man absolut inte kan ta sig hem för egen maskin får man ringa nödnumret 

som finns på kartan. 

Karta och skala 
Kartskalan varierar mellan 1:10000 och 1:15000 lite beroende var på banan man befinner sig. Hel och 

Halv har flera kartblad. Första kartan ligger överst, sen får ni plocka fram aktuell karta vartefter. Kvart 

har endast en karta. Kartorna är hämtade ur VSOK:s kartbank samt från andra källor. Kvaliteten på 

kartorna varierar och flera nya hyggen, vägar och hus har antagligen tillkommit och då är de 

garanterat inte redovisade på kartan. Kvarts karta är dock ganska modern. 

Terräng 
På Hel och Halv går stora delar av banan i terräng samt en del stig, grusväg och öppen mark, lite 

beroende på vilka vägval man tar. Kan också vara lite asfalt på slutet. På kvart är banan varierande 

skog, stig, öppen mark samt en del asfalt. 

Tomtmark, vare sig den är markerad på kartan eller inte är förbjudet område, likaså alla större, 

trafikerade vägar (T.ex. E18, E20, E45, E4, E6, RV 55, RV 66, Norrleden, Highway One). För dessa finns 

naturliga passager, var försiktiga vid passage av andra mindre vägar. I övrigt använd ert omdöme, 

t.ex vid passage av odlade åkrar. 



Kontroller 
Skärm med hängande SI enhet. Kodsiffra finns på enheten fast risken för felstämpling är nog ganska 

obefintlig, kontrollerna sitter inte så tätt. 

Vätska 
En vätskekontroll med självbetjäning på hel och halv. Eget vätskebälte rekommenderas alternativt 

pengar om man passerar något öppet näringsställe. 

Dusch, Bastu och Fika 
I Orientalen, Stefan är husmor och kommer servera något nyttigt till trötta löpare. 

Banläggarens Ord 
Om inte karta och terräng stämmer överens gäller kartan. 

Huvudfunktionärer 
Banläggare: Henrik Hamrefors 

Bankontrollant, Kontrollutsättare, banläggarslav m.m: Ulf Hamrefors 


