
 
 

Inbjudan – Unionsmatchen 2022 
 

Göteborg-Majorna OK, Lerums SOK och Sävedalens AIK i samarbete med Göteborgs 
Orienteringsförbund har glädjen att bjuda in till Unionsmatchen 2022. I år vill vi också erbjuda 
deltagarna att se världens bästa orienterare springa Världscupen i Knockoutsprint i Borås. 
 

Om Unionsmatchen 
Unionsmatchen är en tävling mellan de svenska distrikten Halland/Skåne, Göteborg, Bohuslän-Dal, 
Västergötland och de norska distrikten Buskerud, Østfold, Akershus og Oslo och Mjøs-O. 
Tävlingsklasserna är H14, D14, H16 samt D16. Varje distrikt kan anmäla 10 löpare per klass. För att 
delta i Unionsmatchen måste man blivit uttagen och anmäld av sitt distrikt. 
 

Program för helgen 
Fredag 27 maj 
15:00-18.00  Incheckning på Vallhamraskolan, Sävedalen 
16:00-18:00  Träning från Härlanda Tjärn, ca 1 km från Vallhamraskolan, karta med fasta kontroller. 
19:00-19:45  Lagledarmöte 
19:45-20:00  Gemensam information 
20:00-21:30  Middag 
22:30  Alla deltagare på rummen 
23:00 Tyst 
 
Lördag 28 maj 
06:30-08:00 Frukost på Vallhamraskolan 
Prel 10:00 Första start på Unionsmatchen individuellt, samma arena som kvalet på knock-

outsprinten på Världscupen i Borås 
11:00-13:00 Lunch serveras på arenan, här finns också tillgång till dusch 
13:30-15:30 Knock-outsprint final på Världscupen i Borås, vi hejar på Sverige och Norge! 
17:00-18:00 Lagledarmöte 
18:00-19:30 Middag 
Senast 18:30 Inlämning av stafettlag på Eventor eller blankett 
19:30-20:00 Prisutdelning 
20:00-22:00 Kvällsaktiviteter 
21:00-22:00 Kvällsfika 
22:30 Alla deltagare på rummen 
23:00 Tyst 
 
Söndag 29 maj 
06:30-08:00 Frukost på Vallhamraskolan 
08:30 Senaste utcheckningen från skolan 
10:00 Stafettstart Unionsmatchen, Bergsjövallen, Göteborg 
11:00-13:00 Lunch serveras på arenan 
Ca 12:30 Prisutdelning 
Ca 13:00 Hemresa 



 

Karta och terräng 
Lördagens tävling arrangeras i Borås, mer information om terräng kommer när platsen kan  
offentliggöras med tanke på reglerna kring Världscupen i Borås. 
 
Söndagens stafett har arenan på Bergsjövallen och använder kartan Kviberg/Bergsjön 2017.  
Kartritare Maths Carlsson. Reviderad 2021. Söndagens terräng består huvudsakligen av stadsnära  
Skogsmark med ett flertal större och mindre stigar. Stor andel klippterräng med flera stora branter. 
Måttlig till mycket stark kupering. Delvis begränsad framkomlighet förekommer med stenbunden  
terräng och höga branter. 
 
Träningskarta 
Utsnitt ur Delsjökartan. 
Start vid Härlanda tjärn, ca 1 km från Vallhamraskolan.  
 

Klasser, banor och priser 
Lördag 28 maj 
Unionsmatchen individuellt 
D14 1:7 500 
H14 1:7 500 
D16 1:10 000 
H16 1:10 000 
 
Ledare och publik kan springa publiktävlingen i samband med Världscupen. 
 
Priser 
Prisutdelning för Unionsmatchen individuellt sker på lördag kväll gemensamt för alla distrikt. Det  
kommer vara 5 priser i varje klass. 
 
Söndag 29 maj 
Unionsmatchen stafett 
Sträcka 1: D16 1:10 000 
Sträcka 2: H14 1:7 500 
Sträcka 3: D14 1:7 500 
Sträcka 4: H16 1:10 000 
 
Stafettregler 
Stafetten är gafflad. 
Laget skall bestå av 2 damer (sträcka 1 resp 3) samt 2 herrar (sträcka 2 resp sträcka 4). 
D16 kan springa sträcka 3 om D14 springer sträcka 1. 
H16 kan springa sträcka 2 om H14 springer sträcka 4. 
 
Kombinationslag 
Kombinationslag i stafetten startar tillsammans med de andra lagen, men räknas utanför tävlingen.  
Det kommer inte vara möjligt att springa stafettbanorna efter att stafetten är avslutad. 
 
Laguppställningar 
Laguppställningar för stafettlagen skall läggas in i Eventor, alt lämnas med blankett, innan 18:30 på  
lördagen. 
 
Priser 



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

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

Övernattning och mat 
Deltagare och ledare bor på Vallhamraskolan i Sävedalen. 
Incheckning från 15:00-18:00 på fredag, utcheckning innan avresa till stafetten. Boendet kommer att  
vara i klassrum på hårt underlag. 
Logipaket och priser 
Se beställningsblankett, kommer under mars månad. 
Övrigt logi 
Busschaufförer kan exempelvis övernatta på Apple Hotel, www.applehotel.se 
 

Beställningsblankett och anmälan i Eventor. 

Under mars månad kommer vi att uppdatera inbjudan, Eventor och tillhandahålla en 
Beställningsblankett. Information om när detta sker skickas till alla kontaktpersoner i distrikten. 
 

Stämplingssystem  
SPORTident. Samtliga SI card inklusive SIAC kan användas. Glöm inte att uppge bricknummer vid  
anmälan. Om bricknummer inte har angivits tilldelas hyrbricka. Hyrbricka debiteras enligt gällande  
prislista. I och med anmälan godkänner den startande att start och resultatlista publiceras på  
internet. 
 

Service vid arenorna 
Sjukvårdstält 
Varmdusch 
Toaletter på arenan samt vid start. 
Servering kommer finnas på arenan. 
 

Viltrapport 
Rapportera klövvilt (älg, rådjur) direkt efter målgång. 
 

Adresser och kontakter 
Tävlingsledning: Andreas Persson, Magnus Rehn, Sören Sturesson. Kontakt:  
andreaskullegardet@gmail.com +46706439050 
 
Unionsmatchens hemsida: www.unionsmatchen.com 
 

Välkommen till Unionsmatchen 2022! 
 
 

 

http://www.applehotel.se/
mailto:andreaskullegardet@gmail.com
http://www.unionsmatchen.com/

