
 

PM Publiktävling SÖNDAG 

Samling Petersburgs motionsanläggning, Söderköping. 

Vägvisning mot Ramunderbergets naturreservat från E22, nordväst om 

Söderköping. GPS-koordinator: 58.488466, 16.318570 

Gångväg                 Gångväg Arena – Slussen Söderköping, följ orange/blå snitsel 900 meter 

(knappt halvvägs till start 2). Snitslingen måste följas då gångvägen går 

genom tävlingsområdet.  

Parkering I anslutning till arenan, följ anvisningar. 

Avgift bilar 20:-, bussar 50 :-. 

Swishnummer: 1232859494  

För husbilar och husvagnar, se Inbjudan.  

Arenan  Arenan är på en sportanläggning. 

Håll rent och respektera de förbjudna områden som finns (fotbollsplan 

och springskytteområde). 

Använd avsedd yta för vindskydd och tält. Se arenaskiss 

Strukna klasser H14, D18, H20, D20, D35, D60, D80, H85, D85 

Startlistor Finns på Eventor samt vid starten. 

Öppna klasser Anmälan 08.45-10.15, start 09.30-10.45 

Stämplingssystem Sportident, tömning av SI-bricka sker på väg till start. Hyrda brickor 

hämtas vid Informationen. 

Start 2 HD10, HD12, D75, H80, Inskolning, mycket lätt 2 km, lätt 2,5 km och 

lätt 5 km. Första ordinarie start 09.30. 

Sent efteranmälda startar före denna tid. 

Avstånd till start 750 meter. Följ orange/blå snitsel och skyltning. 

Vägen till start går på stig och går i kanten av GM-stafettens 

tävlingsområde, var uppmärksam och visa hänsyn för tävlande. 

Inga toaletter eller vätska vid start, däremot sopsäck att slänga egna 

flaskor och skräp i. Löpare i klasserna HD16 och yngre får titta på 

kartan 1 min före start. För övriga erhålls kartan i startögonblicket. 

Start 1 Övriga klasser. Första ordinarie start 09.30. 

Sent efteranmälda startar före denna tid. 

Avstånd till start 1 900 meter. Följ orange/vit snitsel och skyltning. 



 

Vägen till start går mestadels på stig och avslutas med en rejäl 

uppförsbacke. Ta god tid på er. 

Inledningsvis går vägen till start går i kanten av GM-stafettens 

tävlingsområde, var uppmärksam och visa hänsyn för tävlande. 

Ingen vätska vid start, däremot sopsäck att slänga egna flaskor och 

skräp i. Begränsat antal toaletter vid start. 

Löpare i klasserna HD16 och yngre får titta på kartan 1 min före start. 

För övriga erhålls kartan i startögonblicket. 

Karta Petersburg, nyritad 2022, kartritare Tord Hederskog. 

Skala 1:7 500 och 1:10 000, fördelning enligt SOFT:s anvisningar. 

Ekvidistans 5 m. Observera att meridianerna på kartan inte ligger helt 

parallellt med kartkanten. I tävlingsområdet finns ett fåtal otydliga 

stigar. Dessa är markerade med vit snitsel. 

Lokala tecken Svart X = tak runt träd 

Kontrollbeskr. Kontrollbeskrivning finns tryckt på kartan och lösa vid start. 

Tävlingsområdet Start 1: Tävlingsområdet omfattar två höjdpartier som skiljs åt av ett ca 

200 meter brett stråk av öppen mark. Både områdena bjuder på 

detaljrik och kuperad terräng med måttlig till stark kupering. 

Mestadels barrskog eller blandskog. Banor avslutas i ett stigrikt 

område. I huvudsak god framkomlighet.  

Start 2: Tävlingsområdet för klasser som startar vid start 2 erbjuder 

detaljrik och måttligt kuperad terräng. Mestadels barrskog eller 

blandskog. Banorna avslutas i ett stigrikt område. I huvudsak god 

framkomlighet.  

Kontrollerna kan sitta tätt, ha koll på kodsiffrorna! 

Några kontrollpunkter bjuder på fin utsikt, passa på att njuta! 

Förbjudna omr. Det finns några mindre förbjudna områden på kartan, dessa är 

markerade i terrängen med heldragen blå/gul snitsel.  

Övriga förbjudna områden (odlad mark) är bara markerade på kartan. 

Det är tillåtet att springa i åkerkanten där åkermarken är markerad 

som förbjudet område på kartan.  

I närheten av start 1 (uppvärmningsområde) finns ett nyplanterat 

hygge som är förbjudet att beträda. 

 



 

Utbrutet mål Samtliga klasser, förutom H21, D21 och Öppen medelsvår 5 km, som 

har start 1 har utbrutet mål ca 1 km från arenan. Följ markerad blå/vit 

snitsling från målet och passera genom anvisad fålla för avläsning. 

Vägen från det utbrutna målet till arenan går genom tävlingsområdet. 

Var uppmärksam på tävlande och visa hänsyn. 

Målgång Det finns tre fållor på upploppet. En växlingsfålla för stafettlöpare på 

sträcka 1 tom 3. De två övriga fållorna är målfållor, en för sträcka 4 och 

andra chansen och en för publiktävlingen. Följ anvisning vid ingång i 

målfållorna. Alla måste stämpla ut, även om man inte fullföljer. 

Efter målgång Kartorna kommer inte att samlas in efter målgång. Alla deltagare 

ansvarar för att ”fair play” följs. 

Tävlingsregler SOFT:s tävlingsregler gäller. 

Maxtid 2,5 timmar 

Resultat Finns på https://liveresultat.orientering.se/ ,resultattavlan och 

publiceras på Eventor. 

Livelox Ladda gärna upp din rutt på Livelox. Banorna släpps efter sista start. 

Viltrapport Anmäl vid Informationen. 

Servering Korv med bröd, wraps, fikabröd, te/kaffe, godis mm. 

Miniknat Finns i backen, norr om målet, med start mellan 10-14. 

Avgift 20:- 

Barnpassning I anslutning till Miniknatet. 

Omplåstring Finns i anslutning till arenan. 

Dusch Omklädning/varmdusch utomhus i anslutning till arenan. 

Toaletter Vid arenan samt ett begränsat antal på väg till start 1. 

Prisutdelning I klasserna HD10, HD12 och Inskolning erhåller alla pris direkt efter 

målgång. Presentkort kommer att lottas ut bland alla som fullföljt från 

HD14 och uppåt, 1 st 500:-, 1 st 300:- och 1 st 200:-. De skickas på 

posten. 

Sportförsäljning Pölder Sport, både lördag och söndag, https://polder.se/ 

https://liveresultat.orientering.se/
https://polder.se/


 

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 vänligen gmorientering@gmail.com 

Tävlingsledning        Anita Wehlin och Lena Nord               

Banläggare              Michael Wehlin 

Ban/tävlingskontr.   Maria Nordwall, OK Kolmården (maria.nordwall@gmail.com) 

Upplysningar            Lena Nord (lena.nord1@telia.com) 

                         Anita Wehlin (anita.wehlin@gmail.com) 

                         vid akuta ärenden Lena Nord 070-339 29 09 

 

 

Söderköpings OK hälsar alla hjärtligt välkomna! 
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