
 

 

 

 

SAMLING Korsningen Viktor Rydbergsgatan och 

Läraregatan, Johanneberg, Göteborg 

PARKERING Kommunal parkering, se parkerings-PM 

KARTA Johanneberg-Götaplatsen. Ritad 2012, 

reviderad juni-augusti 2021. Skala: Ö1-Ö4 

1:3000, övriga 1:4000. 

TERRÄNG Området består av stads- och parkmiljö i 

centrala Göteborg och innehåller en 

mindre del lägenhetshus med inner-

gårdar, ett större område med villa-

bebyggelse, ett parkområde med gräsytor 

samt ett område med innerstadsmiljö 

med större byggnader. Biltrafik 

förekommer i området i mindre 

omfattning. Underlaget består av 

övervägande asfalt/hårdbelagda ytor 

samt del med gräsunderlag. Banorna 

inleds i ett mindre skogsparti med ett tätt 

stigsystem. Kupering måttlig. 

START  Första start för GM kl. 18:00.  Öppna 

banor startar efter GM. Preliminärt från 

19:15. Avstånd till start 600 m. 

ANMÄLAN Endast öppna banor med föranmälan. 

Anmälan via Eventor senast söndag den 

15 augusti kl. 23:59. 

AVGIFTER Ungdom 80 kr övriga 150 kr. 

EFTERANMÄLAN Via Eventor senast onsdag den 18 aug kl. 

20:00 mot 50 % förhöjd avgift.  

PUBLIKTÄVLING UNDER GÖTALANDSMÄSTERSKAPEN 

SPRINT fredag 20 augusti 2021 

Frölunda OL och Tolereds AIK inbjuder till 

KLASSINDELNING 

GM-klasser erbjuds som 

öppna banor enligt nedan: 

Ö1 – D13 

Ö2 – H13 

Ö3 – D14 

Ö4 – H14 

Ö5 – D15 

Ö6 – H15 

Ö7 – D16 

Ö8 – H16 

Ö9 – D20 

Ö10 – H20 

 

BANLÄNGDER 

Banlängder enligt SOFT:s 

rekommendationer 

 

TÄVLINGSREGLER 

SOFT:s tävlingsregler. Inga 

krav på heltäckande 

klädsel 

 



 

TIDTAGNING Touch free med Sportident Air+. Löpare 

som inte äger en SIAC-bricka 

(bricknummer 8xxxxxx) kan hyra en SIAC-

bricka. Kostnaden är 50 kr för hela helgen 

tack vare ett samarbete med SportIdent. 

Förlust av hyrbricka debiteras med 750 kr. 

Välj tjänsten ”Jag vill hyra SIAC” vid 

anmälan. Det kommer finnas testkontroller 

innan start. 

SERVICE Enklare servering, första hjälpen, toaletter. 

Ingen dusch. 

PRISER Inga priser 

BOENDE Se boende-PM 

COVID  Arrangören följer löpande 

folkhälsomyndighetens direktiv och 

rekommendationer vilket gör att inbjudans 

innehåll kan komma att ändras utifrån 

direktiv. Tänk på att hålla avstånd till 

varandra.  Stanna hemma om du har 

sjukdomssymptom. Tänk på att ha god 

handhygien. Om deltagare i efterhand fått 

bekräftad covid-19 ska detta hanteras 

enligt de riktlinjer som FHM har satt upp 

samt rapporteras till arrangören. 

TÄVLINGSLEDNING   Jonas Rothén, Malin Lamm, Thomas Borne 

BANLÄGGARE   Anders Larsson 

TÄVLINGSKONTROLLANT Gösta Malmer, IF Marin Väst 

BANKONTROLLANT   Lennart Andersson, Göteborgs SK 

UPPLYSNINGAR   gm2021orientering@gmail.com  

     Anders Lamm, 070-987 45 77 

GDPR 

I och med anmälan 

godkänner den tävlande 

att start- och resultatlista 

publiceras på Eventor samt 

ev. bildpublicering på 

sociala medier. Om du inte 

vill vara med på bild, mejla 

marcus@eklanda.st 

 

Frölunda OL och Tolereds 

AIK hälsar alla hjärtligt 

välkomna 
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