
 
PM för Viking Memorial - The Hunt 2020 
Samling 
Samling vid Orientalen den 8/3 09:00 omklädda och klara. 

Start för Hel, Halv och Kvart sker på samma hemliga plats, vi packar in oss i bilar för transport till starten. 

Töm och check av SI pinne sker vid Orientalen. 

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

Start 
Gemensam start för samtliga klasser 09:45. 

Mål 
Mål för samtliga klasser är vid Orientalen. 

Banor och Banlängder 
Hel: 19,5 km 

Halv: 14,8 km 

Kvart: 9,9 km 

Banorna är av karaktären old style classic long så det kan vara glest mellan kontrollerna. Ingen av 
banorna är särskilt brytvänlig, om man absolut inte kan ta sig hem för egen maskin får man ringa 
nödnumret som finns på kartan och hoppas på hjälp. 

Karta och skala 
Kartan är varken nyritad eller reviderad för detta arrangemang så avvikelser mellan karta och verklighet 
kan förekomma. Adaptionsförmåga till detta kan alltså komma väl till pass. 

Kartskalan är antingen 1:12500, 1:10000 eller 1:7500 beroende på bana och kartblad. Skalan är tydligt 
angiven på varje karta.  

Alla banor har 2 kartor, se till att börja med del 1 och vänd sedan till del 2 när så krävs. 



Terräng 
Varierande terräng erbjuds. Fin skog, hemsk skog, öppen mark, stig, grusväg, lite asfalt. Vägvalen blir 
avgörande för hur det blir. 

Tomtmark, vare sig den är markerad som sådan på kartan eller inte, är förbjudet område. 

Det är också absolut förbjudet att bli påkörd av bilar, tåg eller andra fordon. Var därför noga med att vid 
passage av vägar, gator, cykelvägar, järnvägar och andra trafikerade stråk använda naturliga passager 
där sådana finns, annars iaktta extrem försiktighet. 

Kontroller 
Skärm med hängande SI enhet. Kodsiffra finns på enheten även om risken för felstämpling är nog ganska 
obefintlig, kontrollerna sitter inte så tätt. 

Vätska 
En vätskekontroll med självbetjäning på Hel och Halv. Eget vätskebälte rekommenderas som 
komplement. 

Service 
Dusch, bastu och förplägnad i Orientalen, TrivselGruppen kommer att servera läckerheter till 
välförtjänta och trötta löpare. 

Varmt välkomna! 
 

Stefan Törnqvist  klubbtranare.vsok@gmail.com  070-2803585 

 


