Inbjudan till

Havs-OL kväll 2
torsdag 5 juli 2018
Medeldistans
Blekinge-Cupen DH12-16

Väggabadet
Samling

Väggabadet, Karlshamn.

Vägvisning

Avfart vid trafikplats Karlshamn Ö, nr 53, därifrån vägvisning till
Väggabadet.

Klasser

Huvudklasser och Öppna klasser.

Banlängd

Enligt SOFT:s rekommendationer för medeldistans.

Anmälan

Via Eventor senast onsdagen den 27 juni.

Anmälningsavgift

Ungdom 75 kr och vuxen 130 kr. Faktureras i efterhand.

Efteranmälan

Via Eventor mot 50 % höjd avgift t o m söndagen den 1 juli kl 20.00.

Sista-minuten- anmälan
(i mån av plats)

I sekretariatet mot 100 % höjd avgift, så länge kartorna räcker.

Stämplingssystem

SportIdent. Alla på marknaden förekommande SI-pinnar kan användas.
Hyrbrickor lånas ut vid sekretariatet. Kostnad 30 kr faktureraras i efterhand.
Borttappad hyrbricka debiteras med 500 kr.

Parkering

Vägga östra IP, 400 meter till arenan.

Start

Första start kl 18.00. Till start max 2000 meter.

Karta

Skala 1:7500 för 60 och äldre, övriga 1:10000. Ny kartnorm gäller.

Terräng

Mycket detaljrik kustterräng, måttlig kupering med en del partier med
stora höjdskillnader. Terrängen är omväxlande, storstammig bokskog,
hällmarkspartier, tallskog, småskuren klippterräng vid kusten.

Service

- Fri entré till Väggabadet med ett flertal bassänger på arenan.
- Miniknat från kl 17.00.
- Barnpassning från kl 17.00.
- Sportförsäljning: SM-sport www.smsport.se
- Cafeterian på Väggabadet är öppen samt försäljning av hamburgare, korv
och dricka.

Priser

Ungdomspriser utdelas samt utlottning av vuxenpris för den som startat.

Upplysningar

Lars-Gunnar Bengtsson, tel 0768-810612.

Banläggare

Martin Nilsson.

Ban- och tävlingskontrollant

Gabriel Bengtsson.

Jury

Josefine Albinsson (ordförande) och OK Orion (juryklubb).

-

Mycket välkomna hälsar Stigmännen Karlshamns OK

Boende; Hotell/Vandrarhem

På gångavstånd från arenan (ca 1000 m) i centrala Karlshamn finns ett
flertal boendealternativ, både hotell och vandrarhem.
Boka ditt boende i god tid.
www.svenskaturistföreningen.se
www.hotellbode.se
www.hamnensvandrarhem.se
www.bestwesternkarlshamn.se (en bit utanför centrala Karlshamn)

Boende; Tältning - Camping

Kolleviks Camping med gångavstånd (800 meter) till arenan.
Tel 0454-19280. www.kollevikscamping.se

Boende; Klubbstugor

Klubbstugor med gångavstånd till arenan. Tel 0768-810612.

HittaUt

Stigmännen arrangerar HittaUt under maj – 4 november 2018. Över 100
checkpoints är placerade runt Karlshamn och i Karlshamns skärgård.
Kartan och deltagandet är gratis – du ser på vår hemsida var du kan hämta
din karta, bl a på Turistbyrån, den finns även på arenan. 10 checkpoints är
placerade på Tjärö. 6 på Tärnö och 3 på Kastellet. Öar som du når med
Blekingetrafikens skärgårdstrafik.
Ta chansen att besöka Blekinge skärgård – nyligen framröstad som en av
Sveriges vackraste platser! Varje registrerad checkpoint ger en lottsedel i
vår prisutlottning. Succé 2017 – 3000 personer deltog i HittaUt Karlshamn.

Utflyktsmål

Eriksberg Vilt & Natur, 2016 framröstad till Årets turistmål i Sverige.
Sveriges största safaripark. Där finns över tusen djur. Du har möjlighet att
se visenter, mufflon, kron- och dovhjort, vildsvin samt ett av Sveriges
största bestånd av röda näckrosor. www.eriksberg.nu
Skärgårdsturer, Karlshamns Turistbyrå tel 0454-81203.
www.blekingetrafiken.se/Var-trafik/Skargardsbatarna
Kreativum, upptäckarcentrum I naturens och teknikens värld,
tel 0454-303360. www.kreatium.se
Mörrums Kronolaxfiske tel 0454-50123.
www.sveaskog.se/morrum-lax/
Besök även Karlshamns kommuns hemsida www.karlshamn.se

Njut av bad och utflykter på dagen
Välkomna till kontroller med närkontakt av saltstänk!

