
 

PM - Unionsmatchen Stafett 2017 

 
 
 

Program för helgen 
Fredag 26 maj 
15:00-18:00  Incheckning på Kollaskolan, Kungsbacka 
16:00-18:00  Träning på karta med fasta kontroller (liknande terräng som 

på tävlingarna). 
17:00-1900 Dusch i Kollaskolans idrottshall 
19:00-19:45  Lagledarmöte 
19:45-20:00  Gemensam information  
20:00-21:30  Middag 
  Omgång 1 20:00-20:30 Bottenvåning  
  Omgång 2: 20:30-21:00 Våning 2 
22:30-  Alla deltagare på rummen 
23:00  Tyst 
 
Lördag 27 maj 
06:30-08:00  Frukost på Kollaskolan, Kungsbacka 
08:00-08:30  Transport till Arenan samt promenad till TC  
10:00  Första start Unionsmatchen individuellt 
10:30-13:30   Dusch på Arenan 
11:00-13:30  Kall lunch serveras på Arenan 
ca13:30   Blomsterseremoni till pristagarna på arena 
14:00-        Aktiviteter på Kollaskolan 
16:00-17:00  Lagledarmöte 
17:00-18:00  Inlämning av stafettlag 
18:00-19:30  Middag 
  Omgång 1 18:00-18:30 Våning 2  
  Omgång 2: 18:30-19:00 Bottenvåning 
19:30-20:00  Prisutdelning 
20:00-22:00  Disco eller annan kvällsaktivitet 
21:00-22:00  Kvällsfika 
22:30-  Alla deltagare på rummen 
23:00  Tyst 
 
Söndag 29 maj 
06:30-08:00  Frukost på Kollaskolan 
08:00-08:15   Packning och utcheckning 
08:15-08:45   Transport till Arenan samt promenad till TC 
10:00   Stafettstart Unionsmatchen 
10:30-13:00   Dusch på Arenan 
11:00-13:00  Kall lunch serveras på arenan 
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ca 12:30   Prisutdelning  
ca 13:00  Hemresa 

 
 
 
 
 
 
 

Unionsmatchen Stafett – Söndag 28 maj 
Laguppställningar 
Laguppställningar för stafettlagen skall läggas in i Eventor innan kl. 18:00 på lördagen. 

 
Buss och bilparkering tävling 
Vägbeskrivning: Kör söderut ca 20 km och tag avfart 57 Frillesås. Därefter kommer det 
vara skyltat. Adress: Brearedsvägen 405, 439 63 Frillesås Bussparkering 
 
Parkering 
Avstånd parkering till TC ca 700meter. Vid buss parkeringen kommer ni passera  
en större väg mer relativt mycket trafik, men det kommer finnas vägvakter, men var 
försiktiga när ni passerar över vägen.  

 
Lagledarpåsar Nummerlappar och startlista delas ut vid tävlingsexpedition  

 
Startlistor och PM 
Dessa finns uppsatta på informationstavlan 
 
Stämpling  
SportIdent. Kontrollera att du får både ljus- och ljudsignal. Vid problem med 
elektroniska stämplingen, stämpla med stiftklämman i kanten på kartan.  
 
Demonstration av stafetten 0940 
OK Löftan kommer visa hur en växling i stafetten kommer gå till. 
 

Start: 
Denna kommer ske klockan 1000 och löparna bör vara på plats 3 min innan start. 
Det är viktigt att alla löpare har tömt och checkat innan man går in i fållan. 
 
Kartorna ligger på marken och det är inte tillåtet att titta på dem innan startskottet går. 
Startskottet avfyras med pistol eller liknande. 
Det är uppmärkt till startpunkten och alla löpare skall passera startpunkten. 
 
Det kommer finnas en publikkontroll vid arenan, samt radiokontroller som förvarning. 
 
Växling: 
Ingående löpare följer växlingssnitsel och lämnar sin karta, därefter tar löparen rätt karta på 
växlingsplanket och ger till den utgående löparen. 

https://www.google.se/maps/place/Brearedsv%C3%A4gen+405,+439+63+Frilles%C3%A5s/@57.3635017,12.2416464,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464fdef8925a7dc3:0x8a9155b925139b21!8m2!3d57.3634988!4d12.2438351


Utgående löparen följer snitsling till startpunkten och ingående löpare går och stämplar ut. 
 
Kartorna är tydligt märkta med distriksnamn, färg och nummer. 
 
Omstart 
Kommer meddelas vid behov av speaker och den blir efter segrande lag gått i mål. 

 
Målgång 
Första löparen över mållinjen vinner, det kommer också finnas måldomare 
 
Kartorna samlas in vid målgång och distrikten får dessa utdelade på arenan vid omstart  
Lånebrickor samlas in vid målgång. 
 
Brutet lopp  
Även de som inte fullföljt tävlingen måste stämpla ut vid målet eller meddela 
tävlingsadministrationen på annat sätt att man inte är kvar i skogen. 
 
 
 
Unionsmatchen stafett  
Sträcka 1: H16 3,8km Gafflat 1:10 000 
Sträcka 2: D14 2,5km Gafflat 1:10 000 
Sträcka 3: H14 3,0km Gafflat 1:10 000 
Sträcka 4: D16 3,4km Gafflat 1:10 000 
Med förbehåll om mindre justering av banlängder. 
 
Stafettregler 
Stafetten är gafflad med sträcka 1 med sträcka 4, och sträcka 2 med sträcka 3. 
Laget skall bestå av 2 Damer och 2 Herrar, där av max 1st H16 och 1st D16-löpare 
H16 kan springa sträcka 3 om H14 springer sträcka 1. 
D16 kan springa sträcka 2 om D14 springer sträcka 4. 
 
Reservlag 
Reservlag i stafetten startar tillsammans med de andra lagen, men räknas utanför 
tävlingen.  
 

Karta och terräng 
Karta Fringshult-Håfors båda dagarna, reviderad i berörda områden 2017. 
Löpbarheten är varierande och terrängen är bitvis detaljrik med måttlig kupering. 
 
Under den senaste veckan har ett litet hus rivits som är med på kartan. Denna detalj 
kommer att visas på ett kartutsnitt (informationstavlan på TC) 
 
Golfbanan är förbjudet område och i närheten av golfbanan finns det ett lågt 
viltsvinstängsel som inte är med på karta. 
 
Priser  
Prisutdelning kommer ske på arenan efter avslutad stafett. Det kommer vara priser till 
de 5 bästa placeringarna. 



 
Resultat 
Resultat från tävlingarna kommer att kunna följas live under båda dagarna: 
http://liveresultat.orientering.se  
Det kommer finnas radiokontroller i skogen under båda tävlingsdagarna samt 
varvningskontroll på söndagens stafett. 
Resultatskärmar kommer finnas på Arenan. 
 
Eventor länk 
Individuellt: https://eventor.orientering.se/Events/Show/18293 
Stafett: https://eventor.orientering.se/Events/Show/17777 
 

Livelox 
Det kommer också vara möjligt att ladda upp loppen på Livelox.  
 

http://liveresultat.orientering.se/
https://eventor.orientering.se/Events/Show/18293
https://eventor.orientering.se/Events/Show/17777


Eventor länk 
Stafett: https://eventor.orientering.se/Events/Show/17777 
 
Stämplingssystem Sportident  
SPORTident. Samtliga SI card upp till och med SI card 11 och SIAC kan användas  
(SIAC utan touchfree). Glöm inte att uppge bricknummer vid anmälan. Om bricknummer 
inte har angivits tilldelas hyrbricka. Hyrbricka debiteras enligt gällande prislista 350kr. 
 
Publicering av resultat och foton från Unionsmatchen 
I och med anmälan godkänner den startande att start- och resultatlista publiceras på 
Internet samt kort från tävlingsdagarna och prisutdelningen på Kollaskolan. 

 
Service vid Arena  
Sjukvårdstält 
Varmdusch utomhus 
Toaletter på Arenan samt vid start plats. 
Servering kommer finnas på arenan. 
Försäljning av ett begränsat antal sportartiklar från SM Sport kommer ske på arenan 
(nödutrustning, tape, kompass, strumpor mm ...) 
 

Viltrapport 
Rapportera klövvilt (älg, rådjur, vildsvin) direkt efter målgång. Tänk på att visa extra 
hänsyn till vilt under dessa tävlingar. 

 
Adresser och kontakter 
Tävlingsledare Tommy Vartia tommy.vartia@telia.com +46 739024435 

Banläggare Magnus Johansson magnus22johansson 
@gmail.com 

+46 708851471 

Bankontrollant Martin Svensson 
IF Rigor 

martin.se.svensson 
@telia.com  

 

Tävlingsadministration 
och Eventor 

Stefan Månsson info@stefanmansson.se +46 737788453 

Arenaansvarig Henrik Andersson  +46 739864976 

Pressansvarig Magnus Hansson magnush@hotmail.com +46 704825735 

Kollaskolan och 
måltider 

Tommy Vartia tommy.vartia@telia.com +46 739024435 

 
Unionsmatchens hemsida: http://www.unionsmatchen.com  
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Välkommen till Unionsmatchen 2017! 
 

  
 

 

 

 

 


