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Detta dokument är riktat till finska bussar som antas åka med färja lördag kväll.
Dokumentet gäller dock även finska klubbar som stannar till söndagens tävling, men
söndagens förfarande sker enligt PM för ”övriga” bussar.
På grund av arenans begränsningar gällande lämplig plats för bussavstigning har
arrangören valt att skilja på finska bussar (som ska hem med färja) och övriga
(svenska, norska etc.) bussar. De finska deltagarna får cirka 800 meter extra
gångväg, men dessa kommer, till skillnad från övriga, att ha möjlighet att parkera och
således vara tillgängliga för avfärd så fort som deltagarna stigit på.
Vägvisning
Vägvisning från Tumba (se kartskiss). För att komma till Tumba från Tallink/Silja eller
Viking Line, följ vägvisning E4S/20S mot Göteborg/Malmö till avfart 146 mot Tumba.
Alternativt v226 mot Huddinge (vid Huddinge, följ skyltning mot Tumba). Vid Tumba,
följ skyltning mot Nynäshamn. Gemensam koordinat för samtliga finska bussar:
WGS84 DD (LAT, LONG)

59.17240, 17.79961
WGS84 DMS (LAT, LONG)

N 59° 10' 20.66", E 17° 47' 58.60"

WGS84 DDM (LAT, LONG)
RT90

N 59° 10.3443', E 17° 47.9766'
6562946.316, 1614047.752

SWEREF99 TM

6562607.504, 660009.058

I övrigt, se karta nedan

E4/E20 towards
SÖDERTÄLJE
EXIT 146
road 258
towards
TUMBA

226 towards
HUDDINGE
(later TUMBA)

25-manna

226 towards
NYNÄSHAMN

Bussparkering
Finska bussar kommer dirigeras till två olika parkeringsplatser. Dessa är:
1: ”Sjön”
2: ”Skolan”
Följ funktionärers anvisning från ovan given koordinat. Bussarna kommer att
dirigeras växelvis till parkering 1 respektive 2.

Från bägge parkeringsplatser är det cirka 2500 meter till arena uppmärkt med
orange/vit och/eller röd/vit snitsel. Följ funktionärers anvisningar.
OBS: Blågul snitsel = tävlingsområde.
Bussar
Arrangören förutsätter att samtliga finska bussar kommer parkeras under tävlingen
och kan inte garantera att det finns möjlighet att lämna parkeringsplatsen. Om
bussen ändå lämnar parkeringsplatsen förutsätter arrangören att respektive klubb
överenskommer med chauffören att upphämtning sker på samma plats som
avstigning.
Påstigning
Eftersom arrangören förutsätter att bussarna parkeras under tävlingen så kommer
inga åtgärder vidtas för att säkerställa påstigning. Arrangören förutsätter att
påstigning sker på samma plats som avstigning.
Söndagen – medeldistans
Eventuella finska bussar med deltagare för söndagens medeldistans hänvisas till
buss-PM för ”övriga bussar”, vilket även gäller söndag.
OBS: På söndagen ska ALLA bussar följa PM för övriga bussar.
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