
!!!     OBS!   Du   ska   inte   komma   till   sprint   om    du   eller   någon   i   din   familj   
har   covid-symptom . !!!   

PM   -   26/3   Sprint-slingor   Gråberget     

Samling Jaegerdorffsplatsen   kl.17    https://goo.gl/maps/AhtgYATtcqVDJAzKA   

Upplägg 3   st   sprintslingor;   ca   1,7   km   +   1,4   km   +1,9   km.     

Vardera   slinga   ser   ut   som   följande:   Startpunkt   -   4-5   tekniska   kontroller   -   
500-600   m   hög   farts   löpning   längs   streckad   linje   till   ny   startpunkt   -   4-5   
tekniska   kontroller   -   mål.   Jogg   till   nästa   slinga.   

Tanken   är   att   köra   vardera   slingan   som   en   intervall   med   fullt   fokus   på   
de   första   kontrollerna   -   sen   fullt   fokus   på   löpningen   (dvs    inte    läsa   in   avslutande   
kontroller)   sen   slå   på   fullt   fokus   när   du   når   den   andra   startpunkten   på   slingan.     

Karta Gråberget   2019,   reviderat   2021,   skala   1:4000     

Definition Både   lös   och   tryckt   på   kartan.   

Kontroller Blågul   snitsel   

Utrustning  Ta   med   egen   A4-plastficka.   

Livelox Ja   
  

  

  

  

  

  

https://goo.gl/maps/AhtgYATtcqVDJAzKA


PM   -   27/3   Knock-Out   Guldheden     
Kvartsfinal   

Samling Parken   väst   om   Doktor   Heymans   gata   1    ttps://goo.gl/maps/Aj9EgmXajs22jzWT7     

Start Från   kl   9.00   med   landslagslagsgrupper   först   och   ny   start   var   10   min.     

Karta Guldheden   2019,   reviderat   2021,   skala   1:4000     

OBS!!   Förbjudna   passager   och   områden   är   markerade   med   lila   raster   på   kartan   
men   ej   markerade   i   terrängen   -   kartan   gäller!   

Bana 1,8   km,     

Spridning Ja   det   kan   förekomma   

Kartbyte Ja,   när   din   bana   “tar   slut”   vänd   då   på   kartan   så   finns   del   2   på   baksidan.   

Definition Tryckt   på   kartan.   

Kontroller SI   air   

Utrustning  Ta   med   egen   A4-plastficka!   

Semi-final   och   final   

Samling Guldhedens   lektplats    h�ps://goo.gl/maps/wnAjtRaAMgGVLM7AA   

Start Från   ca   11.00   respek�ve   12.30   -   kan   bli   �digare   beroende   på   hur   många   vi   blir   

Karta Guldheden   2019,   reviderat   2021,   skala   1:4000     

OBS!!   Förbjudna   passager   och   områden   är   markerade   med   lila   raster   på   kartan   
men   ej   markerade   i   terrängen   -   kartan   gäller!   

Bana Semi-final   2,0   km,   final   1,8   km.   

Spridning Ja   det   kan   förekomma   

Kartbyte Ja,   när   din   bana   “tar   slut”   vänd   då   på   kartan   så   finns   del   2   på   baksidan.   

Definition Tryckt   på   kartan.   

Kontroller SI   air   

Utrustning  Ta   med   egen   A4-plastficka!   

Livelox Ja   

  

https://goo.gl/maps/Aj9EgmXajs22jzWT7
https://goo.gl/maps/wnAjtRaAMgGVLM7AA


PM   -   28/3   Sprintstafett   
Masthugget   syd     
Samling Parken   ovan   Bergvalls   trappor    https://goo.gl/maps/HrXaEWApFzK66A7b6      

Start Från   kl   9.00   med   landslagslagsgrupper,   9.45   övriga,   startlista   kommer.     

Karta Masthugget   något   reviderad   2020,   skala   1:4000     

OBS!!   Förbjudna   passager   och   områden   är   markerade   med   lila   raster   på   kartan   
men   ej   markerade   i   terrängen   -   kartan   gäller!   

Stafett Lag   bestående   av   två   personer   som   springer   3   sträckor   var.   

Banor 3*1-1,2   km   

Spridning Ja   det   kan   förekomma   

Definition Tryckt   på   kartan.   

Kontroller SI   air   

Utrustning  Ta   med   egen   A4-plastficka!   

Livelox Ja   

https://goo.gl/maps/HrXaEWApFzK66A7b6

