
VIKING 2018 – The Hunt 
Samling 

Vid badet i Tillberga enligt följande Karta.  

Löpare i samtliga klasser samlas 09.00 för samordning av transport till starten. Start på hemlig plats – vi packar in oss i 

bilar och åker till starten. 

Starttid 

Starttid för alla är kl 09.45. Målet för alla tre distanserna är badhuset i Tillberga. 

Banlängder 

Hel 16970m, halv 13340m, kvart 8410m. Kontrollerna är markerade med skärm med vidhängande SI enhet och 

kodsiffra. Ingen startstämpling. 

Karta 

Kartskalan är oftast 1:10 000 men varierar något beroende var på banan man befinner sig. Alla banor har flera kartblad. 

Första kartan ligger överst, sen får ni plocka fram aktuell karta varefter. Kartorna är hämtade ur VSOKs kartbank. 

Kvaliteten på kartorna varierar och flera nya hyggen har tillkommit som inte är redovisade på kartan. 

Terräng 

Beror lite på hur du springer. Det finns både skog, väg och öppen mark att välja på. 

På samtliga banor finns en del järnvägsspår som man kan frestas att passera var som helst, vilket naturligtvis inte är 

tillåtet.  Det är endast tillåtet att korsa järnvägar på där för avsedda platser så som broar, viadukter och 

järnvägsövergångar, men med ett undantag. Den nedlagda järnvägen mellan Tillberga och Tortuna där det står några 

gamla vagnar parkerade. Där är det tillåtet att även krypa under vagnarna för att passera. Var också uppmärksam vid 

passage av vägar. 

Observera dessutom att det är absolut förbjudet att springa i några skidspår!!! Den som ertappas med detta kommer 

att först bli diskad och sedan kölhalad under isen i Hökåsengropen, efter prisutdelningen. 

Stämplingssystem 

Sportident. OBS!! Nollning och check av SI pinne sker vid Tillbergabadet, eller vid start. 

Vätska 

Eget vätskebälte eller snö. 

Dusch, bastu & fika 

Badhuset i Tillberga är bokat mellan kl 10-14. Där kan alla Vikingar som sprungit sig trötta och övriga klubbmedlemmar 

duscha, basta och bada. Ta gärna med familjen. 

Några ord från banläggaren 

Oj oj oj så jobbigt det ska bli. 

https://kartor.eniro.se/m/hnb35

