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FÖRTYDLIGAD INFO OM SAMLINGSPLATS, SLÄP- OCH BILPARKERING 

CLARIFIED INFORMATION ABOUT STARTING PREMISES, CAR AND TRAILER PARKING 
 

- Samlingsplats är i Godsmagasinet på Skånegatan/Olofsgatan i Ljungby. Pilat från rondell 
markerad på kartan nedan.  
Starting point is in Godsmagasinet on Skånegatan/Olofsgatan in Ljungby. Arrows will show 
the way from the roundabout marked on the map below.    
 
 

 
 
På grund av marknad kommer det ej vara möjligt att parkera precis bredvid samlingsplatsen 
före start (vid målgång är det möjligt att parkera närmre).  
Due to a market it will not be possible to park cars right next to the starting premises before 
the start (after finish it will be possible to park closer). 
 
Det kommer vara pilat från bil- och trailerparkering till Godsmagasinet.  
There will be arrows showing the way from the car and trailer parking to Godsmagasinet.  
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Uppdaterad info om NEZ Cup 
Updated info about NEZ Cup 
 

- NEZ Cup ska endast köras på lördagens tävling, se § 13 i NEZ-reglerna. Att det varit möjligt 
att välja NEZ Cup i anmälan till fredagens tävling är en miss av arrangören. Därför kommer 
de ekipage som anmält sig till NEZ Cup på fredagen att tävla endast i NEZ.  
NEZ Cup shall only be run on the Saturday race, according to § 13 in the NEZ regulations. 
That it has been possible to entry NEZ Cup on the Friday race is a mistake made by the 
organizer. Because of this the competitors of NEZ Cup on the Friday race will compete only in 
NEZ.  

 
 

- Längder bana 2 (only for Swedish beginners) 
o Antal O-sträckor: 2 (en skogs-sträcka och en skiss) 
o Längd O-sträckor: 34 km 
o Längd transport: ca 18 km 
o Maxtid:  3,5 h för hela banan (exkl eventuell kö tid i TK till skiss).  
 
Officiell tidtagning för bana 2 som vanligt endast på skiss.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ljungby MK, Tävlingsledningen  
the Race organisation, Ljungby MK  

 


