PM
Mastloppet 19 juli 2011
Samling:
Vid telemasten 2 km söder Ådran och ca 2 km väster Tornbergssjön.
Vägvisning från väg 257 in på Ådranvägen. Observera att denna är i dåligt skick, vilket dock
i stort sett bara behöver beaktas av dem som väljer att följa Ådranvägen nordostifrån.
Efter Slåboda har vägen åtskilliga gropar (på en sträcka av ca 1,5 km).
Parkering:
Längs vägen upp mot telemasten (från Ådranvägen och uppåt). Ingen P-avgift.
Följ P-funktionärers anvisningar så vi kan dirigera bilar allt efter som platser uppstår under
dagen. Avstånd till TC kan skifta, från närmast 0 m till, enligt beräkningar, maximalt 800 m.
Start:
Fri starttid kl.12.00–19.00.
Banor:
Bana 1 är av nybörjarkaraktär, men inga “glada/sura gubbar”.
Övriga banor har normal svårighetsgrad.
Bana 1:
Bana 2:
Bana 3:
Bana 4:

1600 m
2640 m
3180 m
3840 m

Bana 5:
Bana 6:
Bana 7:
Bana 8:

4770 m
6450 m
7120 m
8180 m

Avgift:
80 kr. För ungdomar upp till och med 16 år 40 kr. Faktureras klubbarna i efterhand.
Klubblösa deltagare betalar direkt på plats, när anmälan registreras.
Anmälan:
Anmälan tas emot tävlingsdagen från kl.11.30 till kl.18.30 på tävlingsplatsen. Enbart
direktanmälan alltså. Ca kl. 20.45 börjar kontrollerna tas in.
Obs! Glöm inte att avregistrera dig efter målgång! Gäller samtliga startande, oavsett om du
fullföljt eller ej.
Till start:
Följ orange/vit snitsel ca 100 m.
Stämplingsmetod:
Sportident (inga stiftklämmor).
Ett begränsat antal SI-pinnar finns att hyra á 25 kr.
Kontrolldefinitioner och kartfickor:
Endast lösa kontrollbeskrivningar (alltså inga definitioner på kartan).
Obs! ”Målet” är inte med på definitionen. Följ snitsel, ca 100 m, från sista kontrollen till
målstämpling och därefter utstämpling. Glöm inte att stämpla ut även om du inte fullföljt!
Använd gärna eget plastfodral för kartan.

Terräng:
Gott om lättlöpta berghällar, få större sankmarker, måttlig
kupering, delvis svårorienterat (detaljrikt) men ibland snabblöpt
i öppen skog. Tornbergets topp, 111 meter över havet, är den
högsta på Södertörn.
Karta:
Utsnitt från Ektorp-Tornberget. Obs! Skala 1:7 500 för alla banor.
Ekvidistans 4 m. Kartan är detaljrik och reviderad i olika
omgångar under 2010. Två olika tecken för stenar av skiftande
storlek (små punkter för stenar som är ca 1 m, större punkter för
stenar därutöver). Sedan tävlingskartorna utprintades kan någon
enstaka ny stig ha uppstått.

Service:
Ingen duschmöjlighet men närhet till olika bad, vid exempelvis sjön Ådran.
Toavagn finns vid TC, invid telemasten.
Marka vid anslutning till TC.
Priser:
Tilldelas bäste herre och bästa dam på de två längsta banorna. Till deltagare på övriga banor
kommer ett pris per bana att lottas ut. Priserna skickas till vinnarna efter tävlingens slut.
Klubblösa bör uppge telefonnummer eller dylikt vid anmälan utifall lotten/tiden ger ett pris.
Upplysningar:
Tävlingsledare: Rolf Skoglund, 070-2219221, skoglund.rolf@telia.com
Banläggare: Sverker Tirén, 070-441 24 96, sverker.tiren@bredband.net
Efter den 25 juni är Sverker Tirén kontaktperson.

Banläggarens ord:
Bana 1 (nybörjarkaraktär) har kontroller som inte alltid ligger invid ledstång, men högst ca 30 m från
sådan. Lite vanare orienterare ska ibland kunna lämna ledstång och gina mot kontroll.
Den som råkar hamna vill i närhet av telemasten kan ha god nytta av att spana efter den!
De tre längsta banorna, bana 6, 7 och 8, går i någon mån genom hårdare terräng, men mestadels i
lättsprungen och öppen skog. De längre banorna går också relativt nära kartkanten – se särskilt upp
så att Du inte hamnar för långt österut!
I skrivande stund (4 juli) är skogen torr och vissa sankmarker kan därför uppfattas som otydliga.

Trivsamt lopp önskas Dig i fin natur!

