
 

PM - Unionsmatchen 2019 

 
Åmåls OK i samarbete med BohuslänDals Orienteringsförbund har glädjen att bjuda in till 

Unionsmatchen 2019 i Åmål, Hanebol idrottsplats. 

 

 

Program för helgen 
Fredag 24 maj 

16:00-18:00 Incheckning på Karlbergsskolan, Åmål 

16:00-18:00 Träning I Rösskogen, karta med fasta kontroller (liknande terräng som på 

tävlingarna). 

19:00-19:45 Lagledarmöte på Karlbergsskolan 

20:00-21:30 Middag 

22:30- Alla deltagare på rummen 

23:00 Tyst 

Lördag 25 maj 

06:30-08:00 Frukost på Karlbergsskolan, Åmål 

08:00-08:30 Transport till Arenan, distrikten ordnar själva   

10:00 Första start Unionsmatchen individuellt 

10:30-13:30 Dusch på Arenan 

11:00-13:30 Lunch serveras på Arenan 

ca13:30 Blomsterceremoni till pristagarna på arena 

14:00- Aktiviteter på Karlbergsskolan, Bad, Fotboll, Brändboll mm. 

16:00-17:00 Lagledarmöte 

17:00-18:00 Inlämning av stafettlag, Eventor och blankett 

18:00-19:30 Middag 

19:30-20:00 Prisutdelning 

20:00-22:00 kvällsaktivitet, fotboll, brändboll mm. 

21:00-22:00 Kvällsfika 

22:30- Alla deltagare på rummen 

23:00 Tyst 

Söndag 26 maj 
06:30-08:00 Frukost på Karlbergsskolan 

08:00-08:15 Packning och utcheckning 

08:15-08:45 Transport till Arenan  

10:00 Stafettstart Unionsmatchen 

10:30-13:00 Dusch på Arenan 

11:00-13:00 Lunch serveras på arenan 

ca 12:30 Prisutdelning 

ca 13:00 Hemresa 

 

 

 



Unionsmatchen Individuellt – lördag 27 maj  

 

Buss och bilparkering tävling  

Vägbeskrivning: Kör från bussparkering/hållplats, Karlbergskolan mot järnvägsstationen, norrut. Följ 

Strömstadsvägen ut till 45:an, sväng höger på 45:an och sedan rakt i rondellen. Vägvisning efter 

500m till Hanebol.  

Parkering  

Längs vägen direkt efter avfart från 45:an, följ parkeringsvakts anvisningar. 

Lagledarpåsar  

SI pinnar, nummerlappar m.m. kommer delas ut vid tävlingsexpedition. Det kommer också finnas 

möjlighet att prova hur en SI pinne fungerar på arenan. Stämpling  SportIdent. Kontrollera att du får 

både ljus- och ljudsignal. Vid problem med elektroniska stämplingen, stämpla med stiftklämman i 

kanten på kartan.   

Kontrollangivelser 

Finns tryckta på tävlingskartan. Det finns också lösa angivelser vid starten 

Karta och terräng 

Karta Hanebol båda dagarna, reviderad i berörda områden 2019. 

Löpbarheten är varierande, bitvis detaljrik och stigrik med måttlig kupering. 

 Start:  

Första start är kl10.00. Det är ca 1100 meter till start, denna är tydligt markerad med orange/vit 

snitsel. Startlistor kommer finnas vid start.   

Startförlopp alla tävlingsklasser:  

- 3min innan start  blir löparna uppropade och avprickade.   

- 2min innan start tar man sin kontroll angivelse  

- 1min innan start tar man sin karta och det är tillåtet att titta på denna   

- start Alla löpare måste passera startpunkten   

Toalett finns vid start. 

Det kommer inte ske transport av uppvärmingskläder till TC 

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. Ej återlämnad 
hyrd bricka debiteras med 600 SEK 
I och med anmälan godkänner den startande att start- och resultatlista publiceras på 
Internet. 
 



                                               
 

Målgång  

Kartorna samlas in vid målgång och distrikten får dessa utdelade på arenan när alla löpare startat  

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.  

Maxtid  

2 timmar 

Klasser 

Lördag 25 maj 

Unionsmatchen individuellt 

D14 3,7 km 1:10 000 

H14 4,2 km 1:10 000 

D16 4,7 km 1:10 000 

H16 5,6 km 1:10 000 

Förbehåll om mindre justeringar av banlängder. 

 

Öppna banor  

Ledare och publik erbjuds möjligheter att prova på Unionsmatchens banor på lördag 

med start 15 min efter sista startande i Unionsmatchen. Starten beräknas vara öppen i 30 min. 

Öppen D14 3,7 km 1:10 000 

Öppen H14 4,2 km 1:10 000 

Öppen D16 4,7 km 1:10 000 

Öppen H16 5,6 km 1:10 000 

Anmälan sker via beställningsblankett och Eventor, Det går också att anmäla sig på plats på 

lördag före kl 11.00.  Kostnaden är 100kr  

 Priser  

Blomsterceremoni för Unionsmatchen för lördagens individuella tävling kommer ske på Arenan för 

de tre första löparna i varje klass. Prisutdelning for Unionsmatchen individuellt sker på lördag kväll 

gemensamt med alla distrikt. Det kommer vara 5 priser i varje klass.  

 Resultat  

Resultat från tävlingarna sätts upp på TC och läggs ut på Eventor 

 Livelox  

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



                                                         

 

Startlistor 
Startlistor publiceras onsdagen den 22 maj. 

Eventor anmälan 
Individuellt: https://eventor.orientering.se/Events/Show/23855 

Fältlunch 

Serveras från ca. kl. 11.00 

 

Service vid Arena 
Tillgång till enklare sjukvårdsartklar finns vid TC  

Dusch 
Varmdusch utomhus för killar/inomhus för tjejer 

Toa 
Toaletter på Arenan samt vid startplats. 

Servering                                                                                                                        
Finns på arenan. Det går bara att betala med kontanter eller swish i kiosken. Vi har ingen 

möjlighet att ta kort. 

Försäljning av ett begränsat antal sportartiklar kommer ske på arenan  

Viltrapport 
Rapportera klövvilt (älg, rådjur) direkt efter målgång. Tänk på att visa extra 

hänsyn till vilt under dessa tävlingar. 

 

Adresser och kontakter 
Tävlingsledare: Tomas Hermansson tomas.b.hermansson@gmail.com +46 73  663 85 69 

Banläggare: Kjell Andersson +46 70 298 11 64 

Bankontrollant: Per Källvik +46 70 630 77 34 

 

Unionsmatchens hemsida: http://www.unionsmatchen.com 

Välkommen till 

Unionsmatchen 2019!  

 

 

           

https://eventor.orientering.se/Events/Show/23855
http://www.unionsmatchen.com/

