PM
Etapp 2 – Zakrisdal/Bellevue 25/6

Arena
Grusplanen vid Bergkantsgatan,
https://www.google.se/maps/place/59%C2%B021'56.9%22N+13%C2%B027'12.8%22E/@59.3658077
,13.4529623,106m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.3658073!4d13.4535421

Vägbeskrivning
Vi ser gärna att ni tar er på annat sätt än med bil då det finns parkeringsplatser men i
begränsat antal. Om du reser med Karlstadsbuss tar du buss 7 mot Zakrisdal och går av vid
hållplats Bellevue, därifrån är det ca. 400 meter till arenan söderut längs med Döbelnsgatan
(var försiktiga vid passage av järnväg). Med cykel via cykelbanor och parkering vid arenan.
Tar man bil och kommer på Skoghallsvägen så svänger man först av mot Zakrisdal och sedan
direkt vänster mot Bellevue. Kommer man på Ullebergsleden följer man också skyltning mot
Bellevue.

Parkering

Här är förslag på parkering! Då det som sagt inte får plats hur många bilar som helst på vägen
närmast arenan ser vi gärna att ni tar buss eller cykel.

Terräng
Mestadels god framkomlighet och måttlig kupering. Området genomkorsas av ett stort antal
mindre stigar där de flesta är redovisade på kartan. Skoghallsvägen är förbjuden att beträda
och är även markerad som förbjudet område på kartan.

Start
Följ orange-vit snitsel till start. Avstånd cirka 100 meter. Kom ihåg att startstämpla!
Fri starttid mellan 17.00 och 18.30

Banor
Alla banor är av medeldistans-karaktär, dvs. kortare banor med många kontroller. På grund av
detta sitter många kontroller ute i skogen så det gäller att ha koll på kodsiffran innan man
stämplar. Banorna inleds i ett bostadsområde och passerar sedan en mindre väg för att komma
in i skogen, var försiktiga när vägen passeras! All tomtmark är förbjudet område!
Skala 1:7500 på alla banor denna etapp! Ekvidistans 5 meter
Banlängder:
Bana 1 lätt

1,7 km

Bana 2 lätt

2,6 km

Bana 3 svår 2,2 km
Bana 4 svår 2,9 km
Bana 5 svår 3,5 km

Kartvändning
På bana 4 och 5 kommer det ske en kartvändning. Det betyder att löparna har båda kartorna i
kartfodralet vid start och springer den som heter Bana 5-1 respektive Bana 4-1 först. När den
banan tar slut vid en kontroll så vänder man till Bana 5-2 respektive Bana 4-2 och fortsätter
från samma kontroll som del 1 avslutades på.

Banläggare
Mattias Hane

