Gränna-Bygdens OK och IKHP Huskvarna
inbjuder till den 69:e

Smålandskavlen 30-31 oktober 2021
Klasser, anmälningsavgifter, banlängder och svårighetsgrad
Herrar 1250 SEK/lag
1 natt 9,3 km svart
2 natt 9,3 km svart
3 dag 8,8 km svart
4 dag 9,8 km svart
5 dag 11,6 km svart
Str.5 rak, övriga
gafflade

Damer 1250 SEK/lag
1 natt 6,3 km svart
2 natt 6,5 km svart
3 dag 5,0 km svart
4 dag 6,4 km svart
5 dag 9,8 km svart
Str. 5 rak övriga
gafflade

Öppen 900 SEK/lag
1 natt 5,0 km blå
2 natt 5,0 km blå
3 dag 6,5 km blå
4 dag 4,5 km röd
5 dag 6,5 km blå
Str. 4 rak, övriga
gafflade

H180 540 SEK/lag
1 dag 5,1 km blå
2 dag 4.3 km blå
3 dag 5,1 km blå
Alla sträckor gafflade
Lägsta sammanlagda
ålder 180 år

H16 320 SEK/lag
1 natt 5,6 km violett
2 dag 5,8 km violett
3 dag 4,7 km orange
4 dag 5,8 km violett
Str. 1,2 och 4 gafflade,
sträcka 3 rak
D150 540 SEK/lag
1 dag 3,4 km blå
2 dag 3,6 km blå
3 dag 4,5 km blå
Str. 1 och 2 gafflade,
sträcka 3 rak
Lägsta sammanlagda
ålder 150 år

D16 320 SEK/lag
1 natt 5,1 km violett
2 dag 5,1 km violett
3 dag 4,3 km orange
4 dag 5,1 km violett
Str. 1,2 och 4 gafflade,
sträcka 3 rak
DH12 240 SEK/lag
1 dag 3,3 km gul
2 dag 2,6 km vit
3 dag 3,3 km gul
Str. 1 och 3 gafflade,
sträcka 2 rak

I samtliga banlängder ingår snitsel från arena till startpunkt och från sista till mål.
På sträcka 3 i H16 och D16, på sträcka 2 i DH12 och på sträcka 4 i Öppen medges 1, 2 eller 3 löpare
att delta.
Första löpare till växel i H16 och D16 på sträcka 3 skickar ut 4:e sträckans löpare, första löpare till
växel i DH12 på sträcka 2 skickar ut 3:e sträckans löpare och första löpare till växel i Öppen på
sträcka 4 skickar ut 5:e sträckans löpare. OBS! Antalet extra löpare måste anges i anmälan. Förhöjd
avgift med 80 SEK/extra löpare i ungdomsklasserna och 180 SEK i Öppen klass.
Det är tillåtet för den som sprungit nattsträcka på lördagen att springa i individuell öppen klass på
söndagen. Det är tillåtet för en löpare att springa flera sträckor i Öppen klass. Varje bricka får
endast användas en gång i stafetten

Samling
-

GBOK-stugan. Vägvisning efter avfart från E4:ans trafikplats nr 104 vid Gränna,
därefter vägvisning från väg 133 Gränna – Tranås.

Karta
---

Kramboberget. Nyritad 2013, reviderad 2020-2021 av Jan-Olof Nyberg.
Det finns tidigare orienteringskarta över området.
Skala 1:10 000 för Herrar, Damer, H16 och D16. Skala 1:7 500 för Öppen,
H180, D150 och DH12. Ekvidistans 5 m. Kartnorm ISOM 2017. Digitaltryck.

Terrängbeskrivning
-

Terrängtyp: I huvudsak skogsmark med inslag av kulturmark med vägar, stigar
och skogsbevuxna mossar i normal omfattning, några öppna mossar
förekommer.
Kupering: Måttlig till stark kupering. Detaljrika områden förekommer.
Framkomlighet: God framkomlighet men vissa områden med svårlöpt terräng
förekommer. Hyggen förekommer i normal omfattning.

Start
-

Klasser med nattsträckor har gemensam start klassvis med sträcka 1 från
kl.19.00 på lördagen. Efter nattsträckor gör tävlingen ett uppehåll och
återupptas med jaktstart på söndagen, tidigast kl.08.30.
Klasser med enbart dagsträckor startar med gemensam start klassvis på
söndagen, tidigast kl.10.00. Exakta start- och jaktstarttider kommer att framgå
av kommande PM. Alla klasser startar på arenan. Under natten till söndagen
sker övergång från sommartid till normaltid.

Anmälan
-

Anmälan och övriga bokningar görs via Eventor till ordinarie avgift senast
tisdagen den 19 oktober.
Avgiften är bestämd i samråd med Smålands OF och förhöjd i vuxenklasser på
grund av professionell speaker.

Efteranmälan

Via Eventor mot 50% förhöjd avgift senast torsdagen den 28 oktober.

Betalning
-

Svenska klubbar faktureras i efterhand.
Utländska klubbar betalar i förskott. Sen betalning måste styrkas med kvitto
före start.
Betalning görs till IKHP Huskvarna
IBAN
SE578000815050044530665
BIC/Swift SWEDSESS
Bank
Swedbank

Stämplingssystem

Sportident.

Laguppställning
-

Löpares namn och bricknummer registreras i Eventor senast kl.11.00 lördagen
den 30 oktober. Varje bricka får endast användas en gång i stafetten. Om
bricknummer inte anges tilldelas hyrbricka till en kostnad av 30 SEK/bricka. För ej återlämnad hyrbricka debiteras 500 SEK.

Parkering
-

Bilar parkeras på anvisade platser, maximalt 500 m från arenan.
-Bussar anmäls i förväg via e-post till smalandskavlen2021@gmail.com
Husvagnar och husbilar hänvisas till särskild uppställningsplats, som bokas i
samband med anmälan, kostnad 100 SEK.

-

Logi
-

Förläggning natten lördag till söndag erbjuds på hårt underlag i skolsalar.
Skolan är belägen i Gränna, 10 min bilväg från parkeringen.
Plats kan bokas i samband med anmälan för 80 SEK/person.
Se separat PM för logi i Eventor.
För alternativ logi:
Gränna Camping 0390-107 06 www.grannacamping.se
Strandterrassens Vandrarhem, Gränna 0390-418 40
www.strandterrassen.se
Grenna Hotell 0390-108 20 www.grennahotell.se
Grännagården Hotell och restaurang 0390-100 91 www.grannagården.se
Huskvarna Vandrarhem 036-14 88 70
www.svenskaturistföreningen.se/boende/stf-jonkopinghuskvarnavandrarhem
FIRST Hotel, Jönköping Tel. 036-18 36 00 eller info@jonkopinghotel.se
OBS! Uppge bokningskoden IKHP.

Mat
-

Frukost serveras i anslutning till förläggningen för 60 SEK/person och bokas i
samband med anmälan.
Servering med rikligt utbud finns på arenan.

Dusch

Dusch utomhus i anslutning till arenan.

Första hjälpen

Första hjälpen finns på arenan.

Sportförsäljning

Pölder Sport har sportförsäljning på arenan.

Priser

De bäst placerade lagen i respektive klass tilldelas priser.

PM och startlista

Preliminärt PM och startlista publiceras i Eventor och på smalandskavlen.nu

Resultat
-

Under tävlingen sker kontinuerlig resultatrapportering inkl. utsändning av
speakerljud på svenska och engelska, på arenan och via smalandskavlen.nu
Efter tävlingen finns resultat i Eventor och på smalandskavlen.nu

Individuella
Öppna klasser

På söndagen finns individuella öppna klasser. Se Eventor.

Tävlingsregler

SOFT:s Tävlingsregler och Anvisningar gäller.

Huvudfunktionärer
---

Tävlingsledare

Sven-Åke Karlsson karlssonsvenake2@gmail.com
070-246 22 30
Banläggare
Jan-Olof Nyberg och Conny Simonsson
Speaker
Lars Nordgren och Ola Gustafsson
Kartkontrollant
Jan Wingstedt, Bodafors OK
Bankontrollant
P-O Derebrant, SOK Aneby
Tävlingskontrollant Per Fransson, Smålands OF

--

--

Välkomna till Smålandskavlen i Gränna 2021!

Gränna-Bygdens OK

IKHP Huskvarna

