KOMPLETTERANDE PM TÄVLING
Förhållanden i skogen
Den sena våren, den sista isen försvann för en dryg vecka, i kombination med en blöt höst gör att vi
vill komplettera med några rader om fuktigheten i terrängen. Skogen är överlag helt upptorkad.
Vatten ligger på en del sankmarker men inte mer än vad som kan förväntas normalt för årstiden. På
kartan finns ett antal områden med karttecknet öppen mark med normal löpbarhet som
genomkorsas av diken. En del av dessa öppna marker var under hösten vattensjuka, men har torkat
upp bra. På sina ställen ligger någon decimeter vatten fortfarande kvar mellan tuvorna. Även dikena
är passerbar men på ett fåtal ställen kan vattnet nå upp till låren. Dessa öppna marker med diken
berör främst en del av de längre sträckorna på 10MILA-kavlen.
Passage av hagar
På en del av de längre sträckorna i 10MILA-kavlen kommer beteshagar passeras. En del av dessa
hagar får bara passeras där övergångar är utmärkta på kartan (se bild). I terrängen är dessa
övergångar markerade med röd/vita snitslar. På ett ställe på kartan är det mörkgrönt i anslutning till
en av dessa övergångar (se bild). Passage genom denna övergång är inte löphindrande på något sätt
utan buskage är röjda för en smidig passage.

Förbjudna områden
I den nya kartnormen från 2017 är förbjudna områden markerade med lila rutnät. Där rutnätet är
heldraget i kanterna är det markerat med gul/blå snitsel i terrängen (se bild). Det finns även några
mindre sankmarker som inte är markerade som förbjudna områden på kartan men som är förbjudna
att passera. Dessa sankmarker är markerade med blå/gul snitsel i terrängen

Rättelse till publicerat tävlings-PM
I det tävlings-PM som publicerats på hemsidan och Eventor har fel storlek på kartan angetts för två
sträckor. Sträcka 3 och 6 i 10MILA-kaveln kommer ha A3 som kartstorlek och inte A2 som det tidigare
stått.

