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Ljungby MK hälsar er välkomna till bilorienteringen Ljungbysnurren, lördagen den 15/9-12 
 

- Startplats är Folkets hus på Nya Åbrovägen i Strömnsäsbruk. Tag avfart nr 76 på E4:an. OBS! EJ pilat 
ute på E4:an utan först när ni svängt av avfart nr 76. Se även karta nedan.  
 

 
 

Avfart nr 76. 
Pilat härifrån efter 
avfarten.  
 

Folkets hus 
Startplats 
 

- Anmälan och besiktning sker vid samlingsplatsen. Besiktning (ej 2A+2B) sker före anmälan (som är 
öppen till 18:00), dock gärna före förarsammanträdet kl 17:15.  

- Startnummer placeras på höger och vänster bakruta.  
- Plats för trailerparkering finns vid startplatsen. Vänligen observera att det inte är jättegott om plats så 

parkera era trailers ”smart”.  
- Anmälan öppen mellan 11:30-13:00 (bana 2A+2B) och mellan 15:30-18:00 (SM, ABC) 
- Om något ekipage missat att anmäla sig till deltagande i Sydsvenska serien går det att ”efteranmäla sig” 

fram tills första start.  
- Besiktning är öppen mellan 15:30-18:00.   
- Förarsammanträde kl 12:30 (bana 2A+2B), 17:15 (SM, ABC) 
- Första start bana 2A+2B kl 12:30, SM+ABC kl 18:00 (startordning enligt seedningslistan, därefter 

övriga ekipage). Flytande starttid med 2 min startmellanrum. Var redo att starta minst 10 min innan 
angiven starttid.  

- Totalt O-sträckor bana 2A+2B = 4 st. Längd O-sträckor: ca 47 km. Längd transport: ca 26 km, Maxtid 
ändrad till 270 min (4,5 h) 

- Totalt O-sträckor SM = 10 st. Längd O-sträckor: ca 89 km. Längd transport: ca 27,8 km, Respit-tid 
ändrad till 240 min.  

- Totalt O-sträckor ABC = 7 st. Längd O-sträckor: ca 60, km. Längd transport: ca 31 km, Respit-tid 180 
min.  

- Tävlande är skyldig att kontrollera att man fått rätt antal sidor vid TK. Protest godkänns ej efter att man 
lämnat TK.  

- SportIdent kommer att användas för tidtagning på SM, ABC (bana 2A+2B manuell tidtagning). Pinnar 
lånas av Ljungby MK under tävlingen. Förlorad pinne debiteras den tävlande med 400 SEK.  

- 30 km/h uppsatta av arrangören gäller i 100 m.  
- Maxtid gäller på transporterna. Tävlande får komma mer än 10 minuter för tidigt in i TK, kan ej få 

prickar för för tidig ankomst.  
- Tankning EJ möjlig utmed tävlingsbanan 
- Ankomsttid = Avgångstid vid efterföljande transport 
- Ströpilning kan förekomma utan angivelser.  
- Transportbesked för hela tävlingen delas ut vid TK 0 (starten).  
- Andre domare, Åke Jansson, Hörby MK, 0731 81 63 18 
- Bankontrollant och föråkare, Torbjörn Johansson, Ljungby MK 
- Telefon tävlingsdagen: Conny Johansson, 072 211 00 28. Daniel Johansson 076 404 56 47. Torbjörn 

Johansson, 070 669 35 71. Björn Wilén 070 540 04 88 
 
 
Ljungby MK, Tävlingsledningen   


