
 

BJURSÅS •  GRYCKSBO 

Bjursås OK inbjuder till 

Bjursåsluffen med 
elittest  

långdistans 
torsdag, 13 maj 2021 

 

Bjursåsluffen blir detta år ett elittest för Sveriges bästa juniorer. I och med gällande 
coronaregler som säger att man får vara max 8 personer vid en allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning så kommer det endast att bli två klasser (herrklass och damklass) och 
endast de bästa, uttagna av SOFT ges möjlighet att springa. Juniorer anmäler sig i sina klasser 
och gallring sker sedan i samband med att man flyttas till en gemensam herr- respektive 
damklass. Gallring kommer också att kunna göras bland seniorerna. 

 

Tävlingsplats 

Tävlingsplats Slättberg, Bjursås 

https://goo.gl/maps/hB1RM9HBQFvBBqyy6 

Vägvisning Vägvisning längs vägen mellan Bjursås och Rog.  

WGS84 decimal (lat, lon) 60.755218, 15.503592 

 

Anmälan & avgifter 

 
Arena 

Parkering I anslutning till arenan.  

Avgift 20 kr/bil 

Avstånd Parkering – arenan: 100 meter  

Arena – start: 500 meter 

Arenaservice Ingen servering:  

Inget miniknat:  

Toaletter finns endast vid arenan. 

Ingen dusch, medtag ombyte. 

Anmälan Anmälan sker i Eventor senast onsdag den 5 maj, klockan 23:59. 

Efteranmälan Ingen efteranmälan  

Öppna klasser Inga öppna klasser  

Avgifter Startavgift 300 kr. 

Hyrbrickor endast i begränsad omfattning 

Ej återlämnad Hyrbricka 500:- 

https://goo.gl/maps/hB1RM9HBQFvBBqyy6
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Ingen barnpassning 

Tävlingsinformation 

Coronaanpassning Inga grupper med mer än 3-4 personer.  

För löparna gäller att man bär munskydd när umgås med andra, före 
och efter loppet. 

För funktionärer gäller att vi bär munskydd när vi riskerar att vara 
närmare andra än två meter. 

För de tävlande gäller: kom till tävlingen, stanna vid bilen, gå sedan direkt 
till start och gå direkt till bilen efter målgång. 

Inga grupper med mer än 3-4 personer.  

Inga ledare vid start eller mål 

För övrigt, se: Covid 19 protokollet 

GPS GPSer kommer delas ut enligt lista 

Liveresultat och livetracking (gpsseuranta) kommer att publiceras. 

Startlista/seedning SOFT kommer att ta ut de löpare som får springa. Urvalslistan kommer att 
publiceras och skickas till samtliga anmälda den 7/5. 

Startlista klar den 10/5 

Startlistor, PM, Resultat Startlista endast i Eventor. 

Resultat endast i Eventor. 

PM endast i Eventor 

Regler För alla tävlande gäller SOFT:s tävlingsregler. Respektera de stugor och 
tomter som finns i tävlingsområdet. Det inte är tillåtet att beträda 
tomtmark eller förbjudna områden markerade på kartan (violett streckat 
område).  

Karta Till största delen nyritad karta, öster om Björsbergskartan.  

Den västra delen rekognoserad och ritad 2012-2013 av Håkan Holmberg, 
reviderad 2021. Den östra delen nyritad av Per-Erik Björklund 2020 och 
reviderad 2021. 

Ekvidistans 5 m.  

Skala: 

1:15 000  

Kontrolldefinitionen finns lösa vid start och även tryckta på kartan. 

Kartan är enligt senaste kartnorm ISOM 2017. 

Start Start från kl 11:00 enligt startlista.  

Klassindelning och 
banlängder (Preliminära) 

Herrbanan ca 10 km 

Dambanan ca 8 km  

https://eventor.orientering.se/Documents/Event/65458/1/Covid-19-protokoll-och--tg-rdsplan-20210331
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Terrängbeskrivning Rejäl skogsmark, i princip utan stigar men med en 
genomgående väg.  

Måttligt till stark kupering.  

Skogen består av både gammal tallskog och områden med 
ungskog. Bitvis bra och bitvis sämre sikt. 

Framkomligheten är god men löpmässigt är den krävande. 

 

Priser Ingen prisutdelning på tävlingen. 

 

Huvudfunktionärer 

Tävlingsledare Johan Hallgren, 070-200 41 01, johan.e.hallgren@gmail.com 

Biträdande tävlingsledare Gunnar Löfkvist  

Banläggare Hans Carlsson 

Pressansvarig/ 

upplysningar 

Johan Hallgren 

Tävlingskontrollant Mats Jönsson, Korsnäs IF OK 

Bankontrollant Johan Hallgren 

Kalle Dahlin, SOFT 

Mail luffen@bjursasok.se 
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