PM
TÄVLING
Detta PM innehåller endast det som rör själva tävlingen. För övriga uppgifter hänvisas till
särskilda PM: trafik, boende/logi, service, öppna banor och arenakarta.

ARENA
Trollacenter i Glimåkra, Östra Göinge, 35 km norr om Kristianstad, Skåne. (N 56° 18.8182', E 14° 8.7190').
Vägvisning från väg 19, 23 och 119. Busshållplats finns i Glimåkra 1 000 m från arenan. Närmaste
järnvägsstation finns i Osby för regional- och lokaltåg och Hässleholm för fjärrtåg. Närmaste flygplats är
Kristianstad Österlen Airport.

INFORMATION / TÄVLINGSEXPEDITION
Tävlingsexpeditionen på arenan finns i ishallen och är öppen fredag 26 april kl. 14.00 - 21.00 och från lördag
27 april kl. 08.00 till söndag 28 april kl.14. Generell information om tävling mm kan besvaras här. Sena
lagändringar pga speciella omständigheter lämnas här samt eventuella protester. Lagkuvert hämtas här
under fredag och lördag. Efter omstarten på söndagen delas kartor ut på tävlingsexpeditionen.

LAGKUVERT
Lagkuvertet innehåller nummerlappar, hyrda SI-brickor, lagledarkort för lagledare till växlingsområde, PM,
startlista. Lagkuverten ligger i en klubbpåse och hämtas ut per kavle och klubb i tävlingsexpeditionen.
Lagledarkortet används även för hämtning av kartor på söndagen. Tävlings-PM finns även på www.10mila.se
under rubriken ”Tävling” och anslaget på arenan.
I klubbpåsen finns också en sopsäck för att slänga avfall. När sopsäckarna är fulla eller ni lämnar arenan
så ta med era säckar till närmaste sopstation på arenan.
Förening som inte betalat samtliga avgifter innan tävling till arrangören måste betala dessa innan
lagkuvertet lämnas ut. Betalning kan ske kontant, med Swish eller med de vanligaste betal- och
kreditkorten.

LAGSAMMANSÄTTNING
För alla klasser gäller att laguppställning skall anmälas via Eventor senast fredag den 26 april kl. 21.00.
Observera att nummer på SI-brickor inte skall anges eftersom detta sker vid incheckning till
start/växlingsområdet.
Efter detta kan lagändringar göras i tävlingsexpedition fram till 1 timme innan respektive start endast om
det finns godkända skäl. Lagändring ska då skriftligt motiveras och godkännas eller avslås av arrangören.
Vi tillåter även lag som inte är SOFT- anslutna, såsom lag från företag, nostalgi-lag med flera. Om det i
sådant lag finns några deltagare som är medlemmar i en SOFT-ansluten förening så ska de ha tillstånd
från sin klubb att delta.
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RESERVER
Reserv får sättas in vid sjukdom eller skada under pågående tävling och disponering av anmälda löpare
får då förändras. Ändring skall anmälas till tävlingsexpeditionen snarast möjligt och innan berörd sträcka.

DELTAGANDE I FLERA KAVLAR
•
•
•
•

Det är tillåtet för flickor som sprungit Ungdomskavlen att delta i Damkavlen och Tiomilakavlen
Det är tillåtet för pojkar som sprungit Ungdomskavlen att delta i Tiomilakavlen
Det är tillåtet för damer som sprungit Damkavlen att delta i Tiomilakavlen.
Det är INTE tillåtet att delta mer än en gång i samma klass.

Öppna banor får springas både före och efter deltagande i Tiomilakavlarna. För information om Öppna
banor, se separat PM.

LÖPARBANK
Får ni inte ihop egna lag inom klubben så finns möjligheten till kombinationslag enligt SOFTs regler. En
löparbank finnas på www.10mila.se under Tävling, Löparbank där löpare kan söka lag och där lag kan
söka löpare.

LAGLEDARE
Varje lag har rätt att ha en ledare på plats i växlingsområdet under aktuell kavle. Ett lagledarkort finns i
varje lagkuvert.

STARTNUMMER
För de 100 första lagen i Ungdomskavlen och de 150 första lagen i Damkavlen och Tiomilakavlen
motsvarar lagens startnummer lagens placering vid 10MILA 2018. Vid vakanta nummer bland dessa
kommer nya lag att läggas in.

NUMMERLAPP
Nummerlappen är självhäftande och ska vara synlig i sin helhet under hela tävlingen.
Streckkoden på nummerlappen måste vara oskadad vid ingång till start- och växlingsområdet.
Nummerlappen är en exponeringsyta för arrangörens sponsorer och samarbetspartners och innehar
därför ett betydande kommersiellt värde, inte minst vad avser de främsta lagen i respektive kavle, till
exempel vid växling och målgång. Om nummerlappen avsiktligt avlägsnats av en löpare under pågående
löpning kan detta medföra att laget diskvalificeras.
Ungdomskavlen
Damkavlen
Tiomilakavlen

Nr 1001-1375
Nr 501-875
Nr 1-375

KLÄDSEL
Det är löparens ansvar att klädseln är korrekt och att klädseln följer Svenska Orienteringsförbundets,
SOFT, regler för klädsel (www.svenskorientering.se).
Spikskor får ej användas. Skor med metalldubb är tillåtet.
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TERRÄNGBES KRIVNING
TERRÄNGTYP
Tävlingsområdet är väldigt varierat. Det förekommer både lövskog, granskog, blandskog, ungskog samt
kulturmark. Sankmarker förekommer i normal omfattning. Några större (breda) bäckar rinner genom
området. Bäckarna har sand- eller stenbotten och de går att passera även bredvid broarna.
Detaljrikedomen är normal. Dock finns ett par partier med väldigt stenbunden terräng som påminner
om de gamla stenbrotten som varit i drift tidigare. Ett stenbrott är fortfarande i drift. Runt de gamla
stenbrotten är detaljrikedomen hög. Ledstänger såsom vägar, stigar, stenmurar, bäckar, beståndgränser
m.m. finns över hela tävlingsområdet i normal omfattning.
KUPERING
Tävlingsområdet är måttligt kuperat. Nordost om arenan ligger ”Trollabackarna”. Där är kuperingen
kraftig.
FRAMKOMLIGHET
Framkomligheten är huvudsakligen god men det förekommer en del ungskog i varierande ålder som drar
ner löphastigheten. Även i de stenbundna områdena är löpbarheten sämre. Sikten i tävlingsområdet är
god.
TEMPORÄR
Det finns flera fasta kameror i området som bevakar tävlingen. TV-torn och master för TV-produktion är
ej utmärkta på kartan, då de är tillfälligt uppställda på platser som varierar under tävlingsdygnet. Det
finns löpande kameramän med kamera som kan komma att springa med/följa efter löpare i terrängen och
filma.

KARTA
Offsettryckt karta i skala 1:10 000, ekvidistans 5 meter.
Ritad 2018 av Br Kartrit från laserskannat grundmaterial enligt ISOM2017.
Jakttorn är ej redovisade på kartan. Lokala tecken: (x) tjärdal.
Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan. Kodsiffror finns både i kontrollbeskrivningen och på kartan
bredvid kontrollringarna. Radiokontroller, bemannade kontroller samt TV-kontroller är ej särskilt
redovisade i kontrollbeskrivningen.
Avverkning och gallring har utförts i tävlingsområdet efter kartans tryckning. Kartor med kartjustering
finns anslagna i växlingsområdet.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
På kartan tryckta förbjudna områden är markerade enligt SOFT:s tävlingsregler. Tomtmark redovisat med
olivgrönt på kartan är förbjudet att beträda. Vid ett fåtal tomter kommer snitslar att sättas upp för att
förtydliga var tomtgränsen går. Beträdande av förbjudna områden innebär diskvalificering.

KONTROLLER
Kontrollerna är utmärkta med orange/vit skärm samt med en reflexstav på nattkontrollerna. Vid varje
kontroll finns minst två stämplingsenheter. Inga stiftklämmor finns. Kontrollens kodsiffra finns markerad
på varje SI-enhet. Höjden på kontrollställningarna är cirka 60 cm. I vissa områden är det tätt mellan
kontrollerna, kontrollera kodsiffrorna mycket noga.
Vissa kontroller är bemannade med funktionärer och/eller besöks av media under tävlingen. Det kommer
även att finnas en VIP-grupp vid någon eller några kontroller under någon av Tiomilakavlens första sträckor.
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STÄMPLINGSSYSTEM
Sportident används i samtliga kavlar.
OBS! Sträcka 8 och sträcka 10 i Tiomilakavlen har fler än 30 kontroller vilket gör att SI5 och SI8 inte
kan används då dessa endast lagrar 30 stämplingar.
OBS! En SI-bricka får bara användas en gång i någon av de tre kavlarna.
Vid stämpling med SI-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och ljudsignal erhålls från
kontrollenheten som bekräftelse på att stämplingen är godkänd. Vid händelse av att ljus- och ljudsignal ej
erhålls skall annan enhet vid kontrollen användas.

LJUSFÖRHÅLLANDEN UNDER TIOMILA
Solen går ner kl. 20.35 på lördagskvällen och går upp kl. 05.26 på söndagen.

BANINFORMATION OCH VÄXLINGSTIDER
UNGDOMSKAVLEN
Start: lördag 27 april kl. 10.15
Målgång: cirka kl. 12.04
Omstart: kl. 13.30
•
•
•
•

Ålder upp till och med HD16.
Minst två sträckor ska i sin helhet besättas med flickor.
På sträcka 2 och 3 är det tillåtet att ha två löpare. Resultat med snabbast tid räknas.
På sträcka 4 får endast flickor springa.
Sträcka Banlängd*
1
4,7 km
2
4,5 km
3
3,2 km
4
4,5 km

Gaffling
Ja
Ja
Nej
Ja

Svårighet Löptid
Växlingstid Typ
Orange
28min
10.43
Dag
Orange
29 min
11.12
Dag
Gul
21 min
11.33
Dag
Orange
31 min
12.04
Dag

Kartstorlek
A4
A4
A4
A4

Varvning
Nej
Nej
Nej
Nej

Kartstorlek
A3
A3
A3
A4
A3

Varvning
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja

*I banlängden ingår in/utgående snitsel med 700-900 meter.

DAMKAVLEN
Start: Lördag 27 april kl. 13.15
Målgång: Cirka kl. 17.15
Omstart: kl. 19.00
Sträcka Banlängd*
1
7,3 km
2
6,2 km
3
9,8 km
4
4,1 km
5
8,7 km

Gaffling Löptid
Växlingstid Typ
Ja
48 min
14.03
Dag
Ja
41 min
14.44
Dag
Nej
65 min
15.49
Dag
Ja
30 min
16.19
Dag
Ja
56 min
17.15
Dag

*I banlängden ingår in/utgående snitsel med 700-1300 meter.
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TIOMILAKAVLEN
Start: Lördag 27 april kl. 20.30
Målgång: Cirka kl. 07.20 söndag
Omstart: söndag kl. 09.00 för sträcka 10, kl. 9:10 för sträcka 2-9
Sträcka Banlängd*
1
12,0 km
2
11,6 km
3
6,1 km
4
17,8 km
5
11,0 km
6
10,1 km
7
8,6 km
8**
12,0 km
9
5,2 km
10**
14,0 km

Gaffling Löptid
Växlingstid Typ
Ja
72 min
21.42
Skymning/Natt
Ja
73 min
22.55
Natt
Ja
40 min
23.35
Natt
Nej
105 min
01.20
Natt
Ja
67 min
02.27
Natt
Ja
63 min
03.30
Natt
Ja
54 min
04.24
Natt/Gryning
Ja
69 min
05.33
Gryning/Dag
Ja
32 min
06.05
Dag
Ja
78 min
07.23
Dag

Kartstorlek Varvning
A2
Nej
A2
Nej
A3
Nej
A2
Ja
A2
Nej
A3
Nej
A3
Nej
A3
Ja
A4
Nej
A2
Ja

* I banlängden ingår in/utgående snitsel med 700-1300 meter.
** Sträcka 8 och sträcka 10 i Tiomilakavlen har fler än 30 kontroller vilket gör att SI5 och SI8 inte kan används då dessa
endast lagrar 30 stämplingar.

TRACKING MED GPS-SÄNDARE
GPS-tracking används på samtliga sträckor i Damkavlen och Tiomilakavlen men inte i Ungdomskavlen.
Det är obligatoriskt att bära GPS-sändare för löpare i utvalda lag och om lag nekar att bära sändare enligt
arrangörens anvisning, utesluts laget omedelbart ur tävlingen.
Förteckning över vilka lag som skall bära GPS finns anslaget på www.10mila.se under rubrik Tävling/GPS
samt anslås vid ingång till växlingsområdet och vid GPS-tält på arenan. Listan över angivna lag som ska bära
GPS kan förändras under tävlingen. Uppdatering av angivna lag meddelas av speaker och anslås vid ingång
till växelfållan, vid GPS-tältet samt på hemsidan under rubriken Tävling/GPS.
GPS-enheter och västar uthämtas vid GPS-tältet senast 20 minuter före start eller beräknad växlingstid.
GPS-enhet och väst skall omedelbart återlämnas efter genomförd sträcka efter avläsning av SI-bricka.
Återlämning sker vid anvisad plats vid utcheckningen.
Funktionärer hjälper till både vid utdelning och återlämning av GPS-västar och -enheter
I Ungdomskavlen kommer GPS-enheter inte att användas av några löpare. Däremot på sträcka fyra kommer
det att förekomma funktionärer med GPS-enhet och kamera som kommer att följa och filma löparna.

VÄTSKA
Vätska i form av tempererat vatten och UMARA sportdryck finns på Damkavlen på sträcka 1-3 och 5. På
Tiomilakavlen på sträcka 1-8 och sträcka 10. Vätskeplatserna är utmärkta på tävlingskartan och på
kontrollbeskrivningen. Dessutom finns vätska vid varvningen för de sträckor som varvar och det finns
möjlighet att langa vätska för klubbledare vid anvisad plats. Vätska serveras även efter målgång.

START
Incheckning sträcka 1
Kavle
Ungdomskavlen
Damkavlen
Tiomilakavlen

Starttid
kl. 10.15
kl. 13.15
kl. 20.30

Incheckning
Öppnar 09.15
Öppnar 12.15
Öppnar 19.30

Incheckning till start sker i anslutning till växlingsområdet med början cirka 60 minuter före start.
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Inpassering genom incheckningen ska ha skett senast 15 minuter före start. Löpare ansvarar för att
tömning av SI-bricka sker innan incheckningen.
Vid incheckningen knyts SI-brickan till löpare, sträcka och startnummer med hjälp av en streckkod på
nummerlappen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till startnummer kan komma att uteslutas ur tävlingen.
Efter incheckning får löparen inte lämna start- och växelområdet.
Avstånd från incheckning till startplats är 300 m. Fållan mot startfältsområdet öppnas ca 15 min före
start. Löpare får då inte avvika från detta område.
Senast fem (5) minuter innan start ska löparen vara uppställd vid markerat nummer motsvarande lagets
startnummer. Följ startspeakers anvisningar.

VÄ X L I NG
Vid incheckningen knyts SI-brickan till löpare, sträcka och startnummer med hjälp av en streckkod på
nummerlappen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till startnummer kommer att uteslutas ur tävlingen. Efter
incheckning får löparen inte lämna växlingsområdet. Löparna uppmanas att vara ute i god tid för
incheckning för att inte riskera att missa sin växling.
Endast kommande sträckas löpare med lagledare får vistas i växelområdet. Visa hänsyn och ge plats för
utgående löpare!
Toaletter, bildskärmar med förvarnade lag och terminaler för passertider finns i växlingsområdet. Utgående
löpare får information om inkommande löpare från förvarningen.
Överdragskläder hanteras av respektive lag.
INKOMMANDE LÖPARE TILL VÄXLING

Det finns två fållor in mot målgången. Skyltar visar vilken fålla som löparna ska springa i. Funktionärer
skyltar om under tävlingen.
Fålla 1: Tät- och målfålla. I denna fålla, som ligger längst till höger i löpriktningen, springer tätlagens
löpare vid växling och alla lag vid målgång.
Fålla 2: Växlingsfålla. I denna fålla springer alla lag med undantag av tätlagens löpare. Se ovan.
Löparen stämplar vid mållinjen. Utebliven stämpling innebär diskvalificering. Efter stämpling på mållinjen
lämnas kartan till funktionär och man fortsätter till kartplanket där kartan för nästa sträcka finns. Kartan för
lägst startnummer hänger längst bort på planket. Ryck bort nästa sträckas karta från kartplanket. Plastfickan
är perforerad för att underlätta. Kontrollera noga att det är rätt startnummer och sträcka.
Växlingen sker genom att kartan överlämnas till nästa löpare som står vid växlingsstaketet. Löparna
ansvarar själva för att rätt karta överlämnas vid växling. Saknas en karta vid växling kan ny karta hämtas
i “Kartakuten” som finns till höger i löpriktningen vid kartplankets slut.
UNGDOMSKAVLE VÄXLING STRÄCKA 2 OCH 3

Till dig som är lagledare: Läs detta noga och förklara för dina löpare hur det fungerar!
I ungdomskavlen finns två kartor för andra- och tredjesträckan för alla lag. För varje lag och sträcka hänger
1 plastficka på kartplanket som innehåller 2 kartor. Har laget bara en löpare lämnas extrakartan till
funktionär vid utgång från växlingsfållan.
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Växel 1: Löpare sträcka 1 kommer in till växling. Vid kartplanket hänger
det två kartor i en gemensam plastficka märkt STR 2. Löparen lämnar
över kartorna till utgående löpare på sträcka 2, 2-1 och/eller 2-2, som
springer ut samtidigt.
Växel 2: Den första löparen från sträcka 2 kommer till växling. Vid
kartplanket hänger det två kartor i en gemensam plastficka märkt STR 3.
Löparen lämnar över båda kartorna till utgående löpare på sträcka 3, 3-1
och/eller 3-2, som springer ut samtidigt. Den andra löparen på sträcka
2 tar ingen karta! Står det STR 4 har växling redan skett.
Växel 3: Den första löparen från sträcka 3 kommer till kartplanket och ger
kartan märkt med STR 4 till utgående löpare på sträcka 4. Den andra
löparen på sträcka 3 har ingen karta att överlämna.
Den löpare som kommer först till målstämplingen på sträcka 2 och 3 räknas in i lagets resultat. Är
stämplingarna korrekta kommer laget att godkännas. Har den första löparen på respektive sträcka
stämplat fel, kommer laget att diskvalificeras, även om den andra löparen på samma sträcka har stämplat
korrekt.

MÅLGÅNG
Inkommande löpare springer in i fållan längst till höger.
Vid behov avgörs placering av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen målstämplar därefter i
målenheter som finns några meter efter mållinjen.
Observera att området efter mållinjen endast får beträdas av löpare i de aktuella tätlagen samt utvalda
funktionärer. Ledare och andra klubbmedlemmar får ta emot sitt lag efter att det passerat ut från
utcheckning och intervjuzon.

VILTRAPPORTERING
Iakttagelse om i första hand klövvilt (älg, rådjur, vildsvin) rapporteras till viltrapporten vid ”Röd utgång”. I
händelse av skada på staket och stenmur bör även detta rapporteras.

EJ GODKÄNT LAG
Lag som registrerats som ”ej godkänd” får besked om detta vid utcheckningen och hänvisas till ”Röd
Utgång” för utredning. Ej godkända lag redovisas på resultattavlan snarast möjligt efter växling. Laget får
dock fortsätta tävlingen utom tävlan. Laget kan komma att kvarhållas av funktionärer vid kartplanket tills
det gått minst 30 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget skall påverka utgången av tävlingen.
Lagledare som vill föra talan mot ett ej godkänt lopp vänder sig snarast till tävlingsexpeditionen, dock
senast 60 minuter efter målgång på berörd sträcka.

LÖPARE SOM UTGÅTT
Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat mållinjen och avläsningen måste gå till utcheckningen
för avläsning av SI-bricka. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i skogen” och onödigt
eftersök startas.
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OMSTART
Ungdomskavlen lördag kl. 13.30
Damkavlen lördag kl. 19.00
Tiomilakavlen söndag kl. 09.00. Omstarten sker i två omgångar med sträcka 10 först.
Notera: Avkortade sträckor förekommer inte. Växlingsfållan stänger 15 minuter före ovanstående tider.
Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som deltar i omstarten
placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i omstarten. Lag som utgått eller
tidigare diskvalificerats får delta i omstarten.

MAXTID
Maxtid är 3 timmar efter omstart i ungdoms- och damkavlarna. I Tiomilakavlen är maxtiden 4 timmar.

TÄVLINGSREGLER
Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen. Följande är några
av de viktigaste reglerna:
Det är den tävlandes ansvar att känna till tävlingsreglerna. Bristande kännedom fritar inte någon från
eventuell påföljd.
•
•
•
•
•

Tävlande är skyldig att respektera de förbjudna områden som är markerade på kartan och/eller
banpåtrycket.
Tävlande är skyldig att följa snitslad sträckning hela vägen.
Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som skadat sig.
Tävlande får inte inhämta upplysningar om tävlingsbanan eller tävlingskartan, annat än det som
lämnas av tävlingsledningen, innan tävlingen är avslutad.
Tävlande får inte lämna upplysningar om tävlingsbanan eller tävlingskartan innan tävlingen är
avslutad.

FÖRSÄKRING
Löpare som ej är medlem i SOFT-ansluten förening deltager på egen risk och rekommenderas att
kontrollera sitt försäkringsskydd inför deltagandet på Tiomila.

ÖPPNA BANOR
Försäljning och anmälan till öppna banor sker i expedition för öppna banor. För mer information om
öppna banor se separat PM på www.10mila.se, i Eventor och på arenan.

FÖRSTA HJÄLPEN
Första hjälpen finns på arenan kl. 14.00-22.00 på fredagen och från kl. 09.00 på lördag till tävlingens slut
på söndagen och är i första hand till för tävlanden. Första hjälpen på arenan är utrustad med
hjärtstartare.
Det finns ingen sjukvårdsplats i tävlingsområdet. Dock är samtliga kontrollvakter och vätskestationer
utrustade med första förband och sambandsmedel.

DUSCH OCH OMKLÄDNING
Dusch och omklädning finns inomhus i ishallen och i den låga gul träbyggnaden.
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TOALETTER
Toaletter finns både utomhus och inomhus i anslutning till dusch och omklädning.

KVARGLÖMT
Borttappad utrustning kan efterfrågas i informationen eller tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet.
Det går även att skicka e-post till info@10mila2019.se. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 31
maj 2019. Eventuell fraktkostnad står mottagaren för. Därefter så kommer kvarglömt material att skänkas
till hjälporganisationer.

RESULTAT
Kommer att finnas i ishallen på TV-skärmar och anslaget.
Online-resultat finns på: http://online.10mila.se/
Dessutom kan man följa sina lag via appar för Android och iPhone.
• Android: 10MILA – Team Tracker
• iPhone: 10MILA

MATSERVERING OCH KIOSK
Matservering finns inomhus med varm mat, fika och storbildsskärmar.
Matbiljetter kan köpas i ishallen vid speciell betalstation för 90 kr. Betalning kan ske med kontanter, betaloch kreditkort eller genom SWISH. Betalning sker i SEK.
Det kommer även att finnas två kiosker som serverar hamburgare och kioskvaror, en ute på
fotbollsplanen och en utanför ishallen. Se separat PM för mer information.

WEBB - TV
På http://webbtv.10mila.se/ kan man anmäla sig för att se på TV-sändningen via webben. På fredag 26
april kl. 18.00-19.00 sänds Studio 10MILA. Ordinarie sändning från lördag 27 april kl. 09.45 till söndag
28 april kl. 12. Pris för webbsändningen 175 SEK.
Tre sändningar går att välja på:
•
•
•

Svenska kommentatorer (Per Forsberg och Fredrik Löwegren)
Finska kommentatorer (Antti Örn och Kalle Rantala)
Engelska kommentatorer (Boris Granovskiy och Christina Luis)

FM - RADIO
Ljudet från arenaproduktionen sänds även ut på FM-nätet och kan höras lokalt i Glimåkra.
•
•
•

88,4 MHz – svenska
99,1 MHz - finska
104,6 MHz – engelska

PUBLIKT WIFI
Publiken uppmanas att i största möjliga mån begränsa användningen av mobiltelefoner och mobilt
internet för att minimera belastningen på mobilnätet.
På arenan finns ett WiFi-nät som täcker område för mål, vindskydd, ishall och som deltagarna uppmanas att
koppla upp sig mot. Ingen kostnad utgår. Namn på WiFi-nätet är 10mila och lösenordet är 10mila2019.
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I det fria WiFi-nätet kommer det inte att vara möjligt att komma åt videostreamade tjänster så som
YouTube, Netflix, Cmore m.fl. Vi gör detta för att prioritera tävlingsinformation till deltagarna.

PRISCEREMONI
De tio första lagen i respektive kavle får hederspris. Prisceremoni genomförs vid scenen vid tidpunkter
enligt nedan:
Ungdomskavlen lördag kl. 12.30
Damkavlen lördag kl. 18.30
Tiomilakavlen söndag kl. 08.30
Pristagande lag ombeds samlas vid scenen minst 10 minuter innan utsatt tid för prisceremoni.

KARTUTLÄMNING
Utlämning av kartor sker för alla klasser i tävlingsexpeditionen söndag 28 april efter omstart i
Tiomilakavlen och fram till kl. 14.00. Utlämning sker endast mot uppvisande av lagledarkort (finns i
lagkuvertet) och efter inlämnande av hyrda SI-brickor.
Lag som lämnat arenan innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 100 SEK.
Adressuppgift och betalning lämnas i tävlingsexpeditionen.

FÖRBUD MOT KOMRADIO / WALKIE - TALKIE
Användande av komradio och walkie-talkie på arenan är ej tillåtet.

FLAGGFRI ZON
För att upplevelsen för publik på plats på arenan ska bli så bra som möjligt kommer det att finnas en
flaggfri zon där klubbvimplar och liknande inte är tillåtna för att inte skymma storbildsskärm och
upploppet. Likaså är serviceytan där starten går flaggfri zon.
OBS! Det är ABSOLUT förbjudet att göra någon form av hål i konstgräsplanen där målet är beläget.

REKLAM
På arenan är endast arrangörens reklamskyltar tillåtna.

DRÖNARE
Det råder ett generellt förbud mot att flyga med drönare över eller i anslutning till tävlingsarenan såväl som
över avlyst tävlingsområde. TV-produktionen kommer att använda drönarflygplan för länkning och
förstärkning av signaler i tävlingsområdet.
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TÄVLINGSLEDNING
Liveproduktion
Henrik Nilsson, telefon: +46 73 0316999
E-post: live@10mila2019.se
Peter Löfås och Per Forsberg

Tävlingsledare
Henrik Larsson, telefon: +46 70 8221711
E-post: tavlingsledare@10mila2019.se
Biträdande tävlingsledare
Wiveka Ernstsson, telefon: +46 72 4499484
E-post: tavlingsadm@10mila2019.se

Information
Camilla Selin, telefon: +46 70 3649366
E-post: info@10mila2019.se

Tävling
Yngve Ernstsson, telefon: +46 70 6921961
E-post: tavling@10mila2019.se

Funktionärer
Karin Johansson telefon: +46 730 525185
E-post: funktionar@10mila2019.se

Arena
Nils-Arne Håkansson, telefon: +46 76 8331526
E-post: arena@10mila2019.se

Banläggare
Magnus Larsson
Jesper Håkansson

KONTROLLANTER

Trafik och parkering
Per-Erik Nilsson, telefon: +46 70 5436131
E-post: parkering@10mila2019.se

Tävlingskontrollant
Kerstin Tjernlund, OK Vilse 87

Logi
Ingvar Svensson, telefon: +46 73 3667082
E-post: logi@10mila2019.se

Bankontrollanter
Niklas Edvardsson, Hästveda OK
Tävlingscoacher
Per Arne Forsberg, Föreningen Tiomilakavlen
Martina Sundberg, Föreningen Tiomilakavlen

Ekonomi
Magnus Granqvist, telefon: +46 76 8876964
E-post: ekonomi@10mila2019.se

Bancoacher
Lars Roos, Föreningen Tiomilakavlen
Göran Reinholdsson, Föreningen Tiomilakavlen

Press, media
Håkan Axelsson, telefon: +46 72 3778801
E-post: marknad@10mila2019.se
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TÄVLINGSJURY
Juryordförande och sammankallande:
Martina Sundberg, Föreningen Tiomilabudkavlen, +46 70 670 37 50
Ungdomskavlen
Monica Roos
Anna Kullberg
Björn Alpberg

Attunda OK
Hagaby GoIF
Almby IK

Damkavlen
Per-Åke Carlenstam Väsby OK
Arne Andersson
OK Denseln
Björn Alpberg
Almby IK
Tiomilakavlen
Ingegerd Carlsson
Björn Karlsson
Stefan Blomgren

Sundbybergs IK
OK Denseln
Hagaby GoIF

M ER I NF OR M A TI ON
För ytterligare information, nyheter om tävlingen och aktuella Tiomilafrågor, se www.10mila.se.

VÄLKOMMEN TILL GLIMÅKRA OCH ÖSTRA GÖINGE KOMMUN!
Welcome to Glimåkra and Östra Göinge kommun!
Tervetuloa Glimåkra ja Östra Göinge kommun!

Arrangör

Värdkommun

Följ oss på:

www.10mila.se

@10mila.se

@Tiomilakavlen
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@Tiomilakavlen

