
 

PM - Unionsmatchen 2019 

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

Unionsmatchen 2019 i Åmål, Hanebol idrottsplats. 

 

    

 

Unionsmatchen stafett – söndag 26 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.  

Karta och terräng 

Karta Hanebol båda dagarna, reviderad i berörda områden 2019. 

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

 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. 

 

 



Start 

Kl 10.00 

Unionsmatchen stafett 

Sträcka 1: H16 3,7 km Gafflat 1:7500   

Sträcka 2: D14 3,0 km Gafflat 1:7500 

Sträcka 3: H14 3,0 km Gafflat 1:7500 

Sträcka 4: D16 3,7 km Gafflat 1:7500 

Med förbehåll om mindre justering av banlängder. 

      

Stafettregler 

2019,  

1. sträcka (Herrar), 2. sträcka (Damer), 3. sträcka (Herrar), 4. sträcka (Damer) 

 

Lagen ska bestå av max 2 herrar varav max 1 H16 samt 2 st damer varav max 1 D16. 

 

Sträcka 1 och 4 (16 årsnivå) är gafflade med varandra och sträcka 2 och 3 (14 årsnivå) är 

gafflade med varandra. Gafflingens karaktär bör inte överdrivas. 

 

Detta innebär att udda år får en D16 springa str 2 om en D14 springer sträcka 4 och jämna år 

får en D16 springa sträcka 3 om en D14 springer sträcka 1. På samma sätt får en H16 udda år 

springa sträcka 3 om en H14 springer sträcka 1 och jämna år får en H16 springa sträcka 2 om 

en H14 springer sträcka 4. 

 

Om ett distrikt saknar 16 årslöpare till ett lag får distriktet springa med 2 st 14 årslöpare i det 

laget, men aldrig med 2 st H16 eller 2 st D16 i samma lag. 

 

Till budkavlen ska lag kunna bildas av reserver i en ”pool”, där herrar får springa damsträckor 

och damer får springa herrsträckor. Dessa lag är utom tävlan. 
 

Växlingsförfarande 

Inkommande löpare passera målinje och målstämplar.                                                                    

Lämnar kartan på anvisad plats,                                                                                                                           

Tar nästa sträckas karta från kartplank och lämnar till nästa sträcka 

OBS! Det är var och ens löpare som ansvarar för att man tar rätt karta. 

 

 

 

 

 

 



 

Kombinationslag 
Kombinationslag i stafetten startar tillsammans med de andra lagen, men räknas utanför 

tävlingen. 

Det kommer inte vara möjligt att springa stafettbanorna efter stafetten är avslutad. 

 

Laguppställningar 

Lag uppställningar för stafettlagen skall läggas in i Eventor innan kl. 18:00 på lördagen. 

 

Priser 
Prisutdelning kommer ske på arenan efter avslutad stafett. Det kommer vara priser till 
de 5 bästa placeringarna. 
 

Kartor  
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.  

Fellestart 

Meddelas i god tid via speaker  

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 söndagen den 26 maj. 

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  

 



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

möjlighet att ta kort. 

 

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 70 821 13 47 

Bankontrollant: Per Källvik +46 70 630 77 34 

Välkommen till Unionsmatchen 2019!  


