
PM Klubbmästerskap KFUM söndag 7 juni 2020 
Samling: Lisselängen – väster om Bocksboda. 

https://www.hitta.se/kartan?usergeo=1&s=d89297b3 

 

Parkering: 650 m före Arenan (TC). Parkera i tre rader enligt skiss så får många plats 

Räcker inte platserna, parkera efter vägen men se till att bilar kan passera.  

        

Anmälan: Skall ske senast 1/6 i Eventor. Ingen anmälan kan göras på plats. 

Stämplingssystem: SportIdent  

Start: Start och mål vid Arenan. Fri start mellan kl 14:00 –16:00. Startstämpling. Meddela på nyhet 

med en ca-tid när ni vill starta så att vi fördelas ut jämnt över tiden. Detta så att alla känner att 

sociala distansen hålls.  

Karta: Skala 1:7500 för HD45 och äldre samt HD14 och yngre, övriga skala 1:10 000. Ekvidistans 5m. 

Lösa definitioner finns. 

Terrängtyp: Skogsmark med ett glest sammanhängande stignät och ett fåtal skogsbilvägar. Områden 

med mycket hög detaljrikedom förekommer. Stor variation på kupering. Mestadels god 

framkomlighet. Områden med gallrad skog och uppväxande hyggen förekommer. Vegetationen 

består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Undervegetation i form av blåbärsris, gräs och ljung  

Kartkomplettering: Ledsna gubbar när lättaste banan är på väg ut ur området vi springer i. 

Gropterräng-negativ kurvbild på kartan. 

Koja (X) finns som kontrollpunkt 

På kartan finns en inlagd vitsnitslad ledstång i skogen,  

En skidled är inritad som gul led.    

 



Bra HD10-Info: Skidleden           

Bra HD12-Info: Stora gropar 

Miljö: Vi sparar på miljön så du som har tar med egen plastficka A4.  

Klasser: Veteranklasser är sammanslagna till 10-årsintervall.  

1 - H21 - 7,5km  

2 - H18/H20/D21/H35 - 5,5 km  

3 – H16/D16/D18/D20/D35/H45/H55 - 4,5 km 

4 - H65/D45/D55 - 3,5 km  

5 - H14/D14/Motion5 - 3,5 km orange 

6 - H12/D12/Motion6 - 2,8 km gul 

7 - D65/D75/H75 - 2,5 km  

8 - H10/D10/Insk – 2 km vit  

Inskolningsklassen är för barn som behöver skuggning. Obs, det finns inga skyltar med glada eller 

ledsna gubbar i skogen och banan har vit svårighet. 

Miniknat: Finns (Kartor finns även för de som inte anmält i förväg) 

Toalett/Dusch: Finns ej 

Priscermoni: Blir vid en senare klubbaktivitet 

Banläggare: Olle Olofsson Hagaby  

Övriga upplysningar: Charlotte Wahlström, 070-275 15 33, charlotte.wahlstrom@outlook.com 


