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PM 
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). 

Juniorer är därmed flyttade till seniorklassen. 

 

Tävlingsplats 

Tävlingsplats Slättberg, Bjursås 

https://goo.gl/maps/hB1RM9HBQFvBBqyy6 

Vägvisning Vägvisning längs vägen mellan Bjursås och Rog. Följ vägvisning och kör INTE 
genom Slättbergs by. 

Parkering På anvisad plats. Avgift 20 Kr/bil som swishas till 1230302273. 

WGS84 decimal (lat, lon) 60.755218, 15.503592 

 

Anmäla & avgifter 

 

Arena 

Avstånd Parkering – arenan: 50 m 

Arena – start: 500 meter 

Arenaservice Ingen servering  

Inget miniknat  

Toaletter finns endast vid arenan! 

Ingen dusch 

Ingen barnpassning. 

Första hjälpen finns i anslutning till målet. 

Efter målgång serveras vätska till samtliga löpare. 

Observation av större vilt i tävlingsområdet skall rapporteras till sekretariatet. 

 

 

Öppna klasser Inga öppna klasser. 

Avgifter Startavgift vuxen (från 17 år), 300 kr.  

Hyrbricka 50:- (endast i begränsad omfattning) 

Ej återlämnad Hyrbricka 400:- 

https://goo.gl/maps/hB1RM9HBQFvBBqyy6
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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 ledare vid start eller mål 

För övrigt, se: Covid 19 protokollet 

GPS Deltagare som ska bära GPS publiceras i separat lista i Eventor. Västar och GPS 
delas ut i anslutning till målet. Det är tillåtet att använda egen väst om den har 
en ficka där enheten inte riskerar att falla ur. 

GPS och väst återlämnas där de hämtades. 

Ej återlämnade lånevästar debiteras med 300 kr. 

Tävlingsinformation PM, Startlista och resultatlista finns endast på Eventor. 

 

Provkarta 

Det finns en provkarta i anslutning till arenan ca 1 km2. Utdelning där GPSen 
delas ut. 

 

Nummerlappar 

D21 från nr 1 
H21 från nr 201   
 

Utdelas vid start! 

 

Karta  

Slättberg-Lennberget; till största delen nyritad karta, öster om Björsbergskartan.  

Kartnorm: ISOM 2017-2 

 

Den västra delen rekognoserad och ritad 2012-2013 av Håkan Holmberg, 
reviderad och uppgraderad till ISOM 2017 av Per-Erik Björklund 202. Den östra 
delen nyritad av Per-Erik Björklund 2020 och reviderad 2021. 

Ekvidistans 5 m.  

Certifierad laserutskrift, Kartsam 

 

Lokala tecken 

Kolbotten= o (ring) 

Kojruin=  (fyrkant, vanlig ruin) 

Älgpass= x (kryss) 

Jakttorn (typ med stege)= T 

 

I banornas slutdel finns ett jakttorn (4-5 m högt) precis bredvid en lada. 
Området är sådant att det inte finns plats att markera både ladan och jakttornet 

https://eventor.orientering.se/Documents/Event/65458/1/Covid-19-protokoll-och--tg-rdsplan-20210331
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på ett rimligt sätt. Ladan är mest synlig och är markerad, jakttornet är inte 
markerat på kartan. 

 

För alla tävlande gäller SOFT:s tävlingsregler. Vilket bland annat innebär att 
löpare skall bära heltäckande klädsel (klädselkontroll sker vid starten).  

Skala: 

1:15 000  

 

Kartbyte 

Båda klasser har kartbyte i form av kartvändning, del 1 av banan är på ena sidan 
och del 2 på den andra sidan.  

 

Kontrolldefinitionen 

Kontrolldefinitionen finns lösa vid start samt tryckta på kartan. Max storlek: 
16x5,5 cm. 

 

Starttider 

Start från kl 11:00 enligt startlista med 2 minuters startmellanrum. Eftersom 
live-trackning kommer att användas är startlistan seedad enligt sverigelistan 
(omvänd ranking) med juniorerna sist och seniorer först. 

 

Start  

SI-pinnen töms på väg till start och skall checkas vid 
avprickning i startfållan. 

Respektera startpersonalens instruktioner, dömd tjuvstart ger 
tidstillägg eller diskvalifikation. 

Maxtid: 2 timmar  

 

Startprocedur  

3 min före: upprop, avprickning och check av SI-bricka 

2 min före: kontrolldefinition erhålls  

1 min före: gå fram till kartlådan  

Starttid: ta karta och starta.  

 

Klassbeteckningen är synlig på kartan i kartlådan, det är den 
tävlandes ansvar att kontrollera klassbeteckningen.  

 

Sportident/stämpling 

Alla typer av SI-pinnar kan användas. 

När man stämplar (registrera sig) vid kontrollerna ska det 
pipa eller blinka innan man får ta ur brickan. Om kontrollen 
inte piper eller blinkar, så ska du försöka igen och vänta 
(räkna till fem). Om kontrollen ändå inte piper eller blinkar, så 
ska du stämpla i kartan med stiftklämman i någon av 
reservrutorna på kartan.  
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Vätska  

Vätska finns i skogen samt vid målet. 

 

Ingen insamling kartor 

Ingen insamling av kartor efter målgång. Respektera ”fair play” och visa inte 
kartan för dina medtävlare. Tänk på Corona risken, diskutera inte vägval efteråt 
på ett sätt som riskerar smittspridning. 

Resultat/Live 
Service/Livelox 

Kartor och banor kommer att läggas ut här: 
https://www.livelox.com/Events/Show/62605/Bjursasluffen-med-elittest-lang.  

Preliminärt liveresultat kommer att finnas här:  
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19060&lang=sv  

Live-GPS kommer att finnas här:  
http://www.tulospalvelu.fi/gps 

Klassindelning och 
banlängder 

Klass Längd Klass Längd 

D21E 7,7 km H21E 10,2 km 
 

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 Till segrarna kommer stugweekend vid Bjursås camping att delas ut (skickas i 
efterhand). 

 

Boende för en träningshelg vid Bjursås camping kommer dessutom att lottas ut 
bland deltagarna (2 stugor). 

 
Huvudfunktionärer 

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

Bitr. tävlingsledare Hans Carlsson  

Banläggare Hans Carlsson 

Tävlingskontrollant Mats Jönsson, Korsnäs IF OK 

Bankontrollant Johan Hallgren 

E-Post luffen@bjursasok.se 

 

https://www.livelox.com/Events/Show/62605/Bjursasluffen-med-elittest-lang
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19060&lang=sv
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