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Hastigheter 
Eftersom Korta och delvis  även Långa i början  kör i dagsljus/skymning gäller att inte allmänt hålla för höga 
hastigheter. Många bilar kan röra sig i området även då möte på mindre vägar. 
Max 30 km skyltar finns uppsatta :   
Överträdelser kan bestraffas av faktadomare. 
TÄNK PÅ - Vi tävlar tack vare markägarnas välvilja att låna ut sina vägar. Inga rivstarter vid kontroller eller 
sladdspår i vägskäl etc. Vägunderhåll är väldigt dyrt!  
ÄLGAR o ÄLGJAKT 
Eftersom vi kör helt eller delvis under ljus och skymning kan älgjägare och upp skrämda djur o älgar 
förekomma utmed vägarna. Vi har sett flera Älgar på vägarna de senaste dagarna. Tag hänsyn!! 
Utfarter mm 
Delar av sträckor går på större riksväg.  Iakttag försiktighet.  
 
Transporter 
Dessa har även kartor och enklare körbesked istället för Roadbook.  
 
Tidkort 
Ej uppdelat efter O-sträcka. Ni skriver kontrollerna i en följd. OBS Kom ihåg att även skriva TK 
(Gäller ej TK1 som kan passeras på motsatt håll i slutet av tävlingen – Korta banan) 
Långa banan får nytt Tidkort vid TK5 
  
Körordrar 
Blå för Kort och Röd för långa bana.  
I huvudet anges Körorder i nr följd – därunder anges om det är Osträcka eller Transport  
Ex Körorder 1 Transport- Körorder 2 Osträcka osv. (ej spec respektive Osträcka eller transport Nr). Kontrollera 
sidantalet när ni får Körordrar. Ni kan få flera Körordrar i följd dvs varje ny Körorder börjar på Sid 1/x… 
 
O-sträckor  
Flera O-sträckor kan komma direkt efter varandra utan transportsträcka emellan. 
Doppning av Sportident innebär där sluttid på O-sträcka och direkt början av tid på nästa. 
 
Karttecken 
Som väg räknas även ”streckad” väg på kartan liksom dubbelpunktad bruksväg på äldre kartor(1:10 000). Stig är 
enkelpunktad och anges i körorder. (Stig köres, OK stig …) 
 

Kort Bana  
Total längd 60 km / 3 Transportsträckor ca 6 km / 7 O-sträckor  ca 54 km. 
Vissa O-sträckor ”enklare” karaktär. Ca 100 kontroller 
TK0  t.om TK3 därefter TK5 t.o.m TK 11  (TK 4 tillhör bara långa banan).  Transport från Tk3 direkt till TK4 
Idealtid hela banan 2 tim 40 min (30 km/t). Kortare rast  inlagt mellan Tk 4-5 och mellan Tk 7-8  
 Idealtid är beräknad på 30 km/t över hela banan.  

 
Lång Bana 
Total längd 75 km / 3 Transportsträckor ca 10 km/ 8 O-sträckor ca 65 km.  
Vissa O-sträckor ”enklare” karaktär. Ca 125 kontroller  
Idealtid ca 2 tim 40 min beräknat efter 40 km/t och vissa avsnitt 30 km/t. samt utfarter mm   
Kortare rast mellan Tk 4-5 och mellan Tk 7-8  
 
 

Övrig info i PM 2 (tävlingsdagen) 
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