
PM Viking Memorial - The Hunt 2021 V2 
Samling 
Samling vid Önsta IP. Se länk: https://kartor.eniro.se/m/TnOUF 

 

Start 
Start för samtliga klasser mellan kl 09:45 och 10:15 från Önsta IP 

Vid behov kommer en startkö att upprättas. När du kommer till start ställer du dig i kön, om många deltagare kan det 

bli mer än en kö.  

Det är allas ansvar att hålla minst 2 m till andra på Arenan och under tävlingens gång. 

Tävlande släpps iväg med ca 15-60 sek mellanrum. Följ funktionärernas anvisningar. 

Glöm inte att startstämpla! 

 

Mål 
Mål för samtliga klasser är vid Önsta IP. Målstämpling. Kom ihåg att stämpla ut i avläsningsenheten efter målgång! 

 

Banor och Banlängder 
Hel: 18,7km, Halv: 13,6km, Kvart: 9,5km 

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. Vi rekommenderar även att ha SOS alarm appen installerad på mobilen. 

 

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 samtliga klasser och kartor skala1:10000. Hel 4st A3 kartor, Halv 2st A3 kartor, Kvart 1 A3 karta, 

se till att kartorna i rätt ordning.  

OBS! Sträcka 2 för klass hel är så lång att den inte får plats på en A3. 

Ett tips är att kolla in hela vägvalet vid kontroll 1. 

 

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. Sådda åkrar för 

under inga omständigheter passeras, några är markerade med rött på kartan men det kan finnas flera beroende på ditt 

vägval. Att korsa soptippen är förbjudet men vägar efter södra och västra kanten av tippen får användas. 

 

Kontroller 
Skärm med SI enhet. Kodsiffra finns på enheten även om risken för felstämpling är nog ganska obefintlig, 

kontrollerna sitter inte så tätt. 

 

Service, Vätska 
Eget vätskebälte rekommenderas. Ingen vätska eller annan Service i övrigt. Toa finns inte, besök skogen väst om 

Arenan. 

 

Covid -19  
Tänk på att hålla avstånd till varandra både innan, under och efter tävlingen. Visa hänsyn även till andra som inte 

deltar i träningen. Vid minsta symtom stanna hemma. Publik undanbedes 

 

Resultat 
Kommer publiceras på ”Vikingsidan”/Eventor snarast möjligt efter tävlingen. 

 

Varmt välkomna! 
Banläggare: JOB o Doran 

https://kartor.eniro.se/m/TnOUF
https://www.sosalarm.se/pressrum/nyheter/2019/112-appen/

