Tävlings-PM för Gotlands 2-dagars 2019
Lördag – Söndag 6-7 juli 2019
Strukna klasserna
D/H 17-20 Kort, D 18, D/H 14 Kort, H 12 Kort, D 85, D/H 90, D/H 95.
Vä gvisning
Skyltning från väg 631 mellan Kräklingbo och Östergarn ca 40 km SO Visby, samt från Gammelgarn
kyrka.
GPS-koordinater 5ll parkering (WGS 84 DD): 57,40399, 18,82596
Avstå nd
Parkering – arena: ca 200 – 400 m
Arena – start Etapp 1: 1600 m väg
Arena – start Etapp 2: 1200 m s5g och väg. OBS! E? staket passeras med hjälp av en stä?a strax
innan startplatsen, barnvagnar kommer inte fram.
Banlä ngder
Kommer a? ﬁnnas angivna på de anslagna startlistorna på arenan.
Karta
Gammelgarn, nyritad 2018 av Brent Key. Kartnorm ISOM 2017. Ekvidistans 2,5 meter.
Kartskala
Kartskalor enligt nya anvisningarna.
Etapp 1:
- Skala 1:10 000 för klasserna D/H10-40 och för inskolning- och utvecklingsklasser.
- Skala 1:7 500 för klasserna D/H45 och äldre samt ÖM 1-9.
Etapp 2:
- Skala 1:15 000 för D/H18-D/H21,
- Skala 1:10 000 för D/H10-16, D/H35-40 och för inskolning- och utvecklingsklasser samt ÖM 9.
- Skala 1:7 500 för klasserna D/H45 och äldre samt i ÖM 1-8.
Passage av vä g
Samtliga tävlande passerar landsvägen mellan Gammelgarns kyrka och Sandviken
två gånger båda dagarna, dels på väg 5ll start dels i slutet av banan.
Vanliga traﬁkregler gäller så var uppmärksam vid vägpassage och iak?ag
försik5ghet!
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Vägvakt kommer a? ﬁnnas där de yngsta klasserna passerar vägen.
Snitsling
Snitslade ledstänger (röd/vit snitsel) förekommer på båda etapperna och är markerade på kartan.
Otydliga s5gar är i förekommande fall snitslade med vit snitsel.
Kontrollde initioner
Inga deﬁni5oner ﬁnns tryckta på kartan, endast lösa vid start.
Lokala tecken
Se anslagna kartexempel vid arenan.
Terrä ngbeskrivning
På etapp 1 inleds banorna i e? tallskogsområde med god sikt men där ormbunkar, ljung och
blåbärsris i vissa områden gör det något tungsprunget (stående grönt raster). De längsta banorna
berör även strandskog med låga sanddyner.
Sedan passeras e? område med typiskt gotländsk hällmarkstallskog – bitvis öppna hällar och bitvis
ganska tät lågvuxen skog som emellanåt har undervegeta5on i form av enbuskar och ”tynne”
(grönt…).
Sista biten in mot mål går sedan på blixtsnabb lammbetad alvarmark uppe på Klintklinten, glesa
enbuskar och dungar av tall och oxel är det enda som håller ner farten och sikten en aning.
Etapp 2 inleds i en ännu snabbare lammbetad hage. De kortaste banorna går sedan 5llbaka mot
målet. Längre banor kan stöta på gotländsk alvarmark som inte är betad utan mer uppvuxen, och
många banor passerar delar av lördagens tävlingsområde med strandskog och sanddyner.
Löpbarheten sänks på sina håll av både enbuskar, “tynne” men också ljung, blåbärsris och
ormbunkar. De allra längsta banorna passerar också områden med fallna träd som sänker
framkomligheten. Kuperingen är obeﬁntlig 5ll svag och sikten 5ll största delen god 5ll må?lig.
Samtliga banor avslutas med e? par kontroller uppe på Klintklinten innan löparna får springa i full
fart ner mot målet.
Stä mplingssystem
Spor5dent. Brickor ﬁnns a? hyra vid sekretariatet, mot en kostnad av 25 kr per dag.
Start
Första ordinarie start Etapp 1, kl. 14.00. Etapp 2, kl. 10.00. För klasser med valfri starHd Etapp 1
mellan kl. 13.30 – 15.30 och etapp 2 mellan kl. 09-30 – 12.00.
Nummerlappar
Skall bäras av löpare i elitklasser. OBS! Ny nummerlapp 5ll etapp 2. Självservering av nummerlappar
vid start.
Inskolningsklasser
Anmälan sker vid direktanmälan. Glada och ledsna gubbar ﬁnns inte på
inskolningsbanorna.
Direktanmä lan
Direktanmälan på arenan är möjligt i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt ÖM 1-9. Anmälan sker i
direktanmälanstältet. För ÖM-klasserna är avgiJen förhöjd vid anmälan på arenan, ungdom upp 5ll
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16 år 120kr och vuxna 225kr. AvgiJen faktureras klubben eJer tävlingen. Klubblösa betalar kontant.
OBS! Startstämpla.
Etapp 1 anmälan mellan kl. 13.00 - 15.30, start mellan kl. 13.30 – 16.00.
Etapp 2 anmälan mellan kl. 09.00 - 11.30 start mellan kl. 09.30 – 12.00.
Utlandslöpare betalar kontant (klubbvis).
Maxtid
Etapp 1: 2 5mmar.
Etapp 2: 3 5mmar
Skuggning
Skuggning är 5llåtet i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt ÖM1. Skuggkarta ﬁnns (svartvit).
Vä tska
Finns vid start och vid målet på arenan samt under etapp 2 på markerade platser ute i terrängen.
Stä ngsel
Alla stängsel passeras med försik5ghet. Använd stä?or och grindar där sådana
ﬁnns. Anmäl vid ankomst 5ll mål eventuella skador på stängsel! Elstängsel
förekommer i terrängen och kan vara strömsa?a.
Miniknat
Snitslad bana för de yngsta mellan kl. 13.00 - 15.00 Etapp 1 och mellan kl. 09.00 – 11.00 Etapp 2,
avgiJ 30 kr per dag. Inkl. fes5s och pris.
Dusch
Varmdusch ﬁnns vid arenan.
Toaletter
Toale?vagnar ﬁnns på arenan och vid start.
Prisutdelning
Sker eJerhand klasserna är klara. Annonseras ut av speakern. Det kommer inte a? delas ut några
priser från klasserna H/D 18 och uppåt (Elitklasserna undantaget). Istället skänker klubben pengarna
5ll Barncancerfonden samt 5ll Cancerfondens forskning inom bröst- och prostatacancer. Dock
kommer två gotländska lammskinn från Graute gård a? lo?as ut 5ll de tävlande, men för a? kunna
vinna dessa krävs det a? man är kvar på prisutdelningen. För klasserna U1/U2 samt inskolning så
delas priser ut bägge etapperna direkt vid målgång. För ÖM-klasserna lo?as e? pris per klass och dag
ut och priserna hämtas ut på plats.
Parkering
ParkeringsavgiJ 40 kr för två dagar. AvgiJen lämnas 5ll parkeringsvakterna första dagen. Kontant
eller med Swish.
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Servering
Försäljning av varm korv, smörgåsar, pastasallad, kalla och varma drycker samt kioskvaror. Under
söndagens etapp ﬁnns möjlighet a? köpa pota5ssallad med rökt lammﬁol och rökt pastrami från
Graute gård i Hejnum. OBS Begränsat antal. Först 5ll kvarn gäller. Förköp påbörjas under lördagens
etapp. Pris 100 kr.
Betalning
Vi har ingen möjlighet 5ll kortbetalning. Det ﬁnns dock möjlighet 5ll betalning via Swish, men vi är
tacksamma om kontanter används för betalning under 40 kr.
Sopor
Vi källsorterar alla sopor. Vänligen följ våra sorteringsanvisningar.
OBS! Det är inte 5llåtet a? kasta medhavda hushållssopor från camping eller dylikt.
Camping
Det ﬁnns begränsade platser för camping, först 5ll kvarn gäller. Kostnad 150 kr per na?. Inga
faciliteter ingår.
Sportfö rsä ljning
Pölder Sport. Övrig försäljning är förbjuden på tävlingsområdet.
Barnpassning
Ingen barnpassning
Sjukvå rd
Finns på arenan i sjukvårdstält. Nödnummer ﬁnns förtryckta på samtliga tävlingskartor.
Fotografering
Vi fotograferar på våra evenemang som en del i vårt arbete med a? dokumentera och informera om
Svaide Roma SOK’s ak5viteter. Som deltagare kan du därför förekomma på publicerade bilder.
Tä vlingsledare
Greger Westerlund, tel. 070-979 23 76, Bitr. Sonny Westerlund, tel. 072-548 88 44.
Sekretariatschef
Anders Levin tel. 070-471 49 63 kontaktas för alla frågor gällande anmälningar och starHder.
Banlä ggare
Etapp 1: Lennart Malmberg tel. 070-697 07 59.
Etapp 2: Olof Persson tel. 073-964 92 65.
Tä vlingskontrollant
Monika Jonsson tel. 073-650 09 64.
Bankontrollant
Brent Key tel. 073-760 13 15.
Kartritarens ord om tävlingsområdet:
Området för årets 2-Dagars präglas av stor varia5on av vegeta5onstyper. Området i norr närmast
arenan samt i öster är 5ll stor del öppen hedmark med utspridd vegeta5on i form av huvudsak
enebuskar. I mi?en på kartan går e? stråk av lite snårigare skogsmark med en hel del taggbuskar som
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är löphindrande. Närmare stranden löper e? skogspar5 bestående av sandig jord i vilken ljung och
ormbunkar trivs vilket i de tyngsta par5erna kan bli rik5gt löphindrande. Närmast stranden ﬁnns e?
område av öppen strandskog och strandäng med inslag av rena sandytor.
U5från en kartritares perspek5v används således e? fåtal vegeta5onssymboler för a? beskriva
väldigt skilda terrängtyper. För löparen gäller det a? förstå vilken symbol som innebär vilken
terrängtyp på de olika delarna av kartan. Stående grönt raster är all5d löphindrande oavse? om det
är lågt liggande taggbuskar, områden med nedfallna träd eller områden med tung ljung/ormbunkar.
I övrigt är terrängen 5ll mestadels ﬂack med en detaljrikedom som är liknande den man kan återﬁnna
på en typisk gotländsk karta; dock ﬁnns några mindre områden där småskalig kalkbrytning ske? vilket
inneburit en detaljrikedom som i vissa fall är mer generaliserad än övriga delar av kartan.
Sammantaget är området unikt på Gotland i den bemärkelse vegeta5onen varierar vilket innebär en
spännande banläggning och en utslagsgivande tävling. A? springa på kompassens nål, vilket oJast är
vinnande här på Gotland, är många gånger e? felak5gt beslut vid vägvalssträckor; det har
banläggarna se? 5ll.
/ Brent Key, kartritare och bankontrollant

Protest
Snarast 5ll tävlingsledningen skriJligt, dock senast före tävlingens avslutande respek5ve dag.
Tä vlingsjury
Andreas Liljegren Gotlands Bro OK (ordf.)
Lena Nyström Visborgs OK
Lennart Gardelius IF Hansa/Hoburg
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