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Information
Lista över tilldelade campingplatser samt kartor
publiceras på Eventor samt www.10mila.se senast 4 maj. Ta del av informationen på förhand för
smidig inpassering till plats. P-dekaler för camping distribueras klubbvis via e-post.

Camoing area landscpe—Designed by pikisuperstar / Freepik

(Camping vid arenan)

Vid husvagns- respektive tältplats är en personbil
tillåten vid respektive plats. Det går även bra att
nyttja den ordinarie parkeringen i Sånnaboda. Husvagnar och husbilar skall ställas upp enligt figuren.
Utcheckning måste ske senast söndag 13.00.

Observera att all trafik till 10MILA måste passera
via Garphyttan och andra vägalternativ till arenan
kommer inte att vara möjliga.
Följ skyltning från Garphyttan mot 10MILA arenan.
När vägen blir enkelriktad i Sånnaboda fortsätter
ni i höger körfält till arenan och presenterar er pdekal (boende) för parkeringsvakterna. Följ därefter anvisningarna för ankomst till ert boende.

Viktigt! Under lördagen rekommenderas ankomst
före ungdomskavlens start (10.30). Det är risk för
köbildning då löpare korsar vägen i höjd med arenan. Trafikvakter finns på plats för att dirigera trafiken och deras anvisningar måste följas. Dessa
anvisningar gäller även vid utfart från arenan fram
till dess att tävlingarna har avslutats.
Det är givetvis helt ok att nyttja den ordinarie parkeringen för personbilar i Sånnaboda. Se TrafikPM.

Boende på Campingområde FC
First Camp Ånnaboda är tillgängligt från kl 13.00
fredag. Campingområdet ligger i direkt anslutning
till arenan. Här återfinns samtliga förbokade husvagns-, husbils- och vissa tältplatser.
Infart/Utfart till campingen kan ske från campingens västra respektive södra sida. First Camps servicehus 3 och 4 får nyttjas av boende på campingområde FC.
Samtliga platser för husvagn och husbil har tillgång till el via CEE kontakt. Även majoriteten av
tältplatserna.

Boende på Tältområde C
Tältområdet är tillgängligt från kl 13.00 fredag.
Tältområde C ligger på arenaområdet. CEE kontakt
för el finns ej.
Tag höger just före First Camp Ånnaboda och kör
uppför backen till parkeringsyta C som ligger i anslutning till konstsnöspåret i Ånnaboda, därifrån
kort gångväg till tältplatserna.
Ett fordon per bokad plats tillåts på parkeringsyta
C.

Eldningsförbud
Det är absolut förbudet att elda inom arenan samt i
tältområdena av säkerhetsskäl. Områden med boendetält har brandsläckare utplacerade på markerade platser.

V. 220505

(Boende på hårt underlag)

Information

Generella säkerhetsföreskrifter

Förläggning på två skolor. Klubbtilldelning enligt
separat lista vilken publiceras på Eventor samt
www.10mila.se senast 4 maj.

• Boende ansvarar för att ta del av information

Förläggningarna är bemannade dygnet runt.

• Utrymningsvägar och nödutgångar skall hållas

gällande släckningsutrustning, nödutgångar och
uppsamlingsplats.

Transport till arenan tillhandahålls ej av arrangören.
Möjlighet att upprätta samåkningslistor finns vid
respektive förläggning.
Ta del av detaljerade anvisningar på respektive förläggning.

fria.
• Övernattning får endast ske på uppmärkta och

anvisade platser.
• Rökning, eldning och matlagning är förbjuden på

förläggningar.

En ansvarig ledare skall utses för respektive förening, av brandsäkerhetsskäl ska deltagare som
nyttjar förläggningen anges vid incheckning.
Utcheckning ska ske senast söndag 12.00.

Förläggning

Avstånd till arena

Öppnar

Vägvisning

Garphyttans skola

5 km

Fredag 17.00

https://goo.gl/maps/
EDvFuLZpc2SkAb4b7

Vintrosa skola

12 km

Lördag 10.00

https://goo.gl/maps/
Y1ZcXZ9RH2Ca9A7WA

Empty classroom—interior Designed by upklyak / Freepik
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