
 
 
 

Inbjudan 
 

25manna 2016 
 

Lördagen den 8 oktober 

 
Upplysningar 

Hemsida: www.25manna.se 

Förfrågningar: info@25manna.se 

 

Tävlingsarena 

Kungens Kurva ca 15 km söder om Stockholm centrum. 

 

Start och beräknad målgång 

Gemensam start kl. 9:00 och segrande lag beräknas i mål runt kl 14:15. 

Omstart kl 16:00. 

 

Damerna först ut 

I år är det damernas tur att springa första sträckan. 

 

Terrängbeskrivning 

Tävlingsområdet består huvudsakligen av måttligt kuperad skogsmark med öppna och 

lättlöpta detaljrika höjder. Framkomligheten är mestadels god. I en del av området finns 

partier av flack terräng med begränsad sikt och framkomlighet. Området genomkorsas av ett 

flertal stigar. 

 

Karta 

Skala 1:10 000, nyritad av Lars Nord 2015-2016, ekvidistans 5 m. Offsettryckt. 

 

Preliminära banlängder och lagsammansättning 

 

Sträcka Löpare Banlängd km Svårighet Rätt att deltaga 

1 1 5,7 Blå Damer 

2 1 6,9 Blå Alla 

3 4 4,4 Röd Damer 

4 4 2,4 Vit Ej D19-39, H15-54 

5 4 6,1 Blå Alla 

6 4 4,2 Röd Ej H17-39 

7 4 5,0 Röd Alla 

23 1 3,7 Orange Ej D19-34, H15-49 

24 1 5,4 Blå Damer 

25 1 8,5 Blå Alla 

 

Världens bästa klubb vinner 



 
 

 
 
 
 
 

Världens bästa klubb vinner 

I banlängderna ingår 500-800 m snitsel. 

 

I laget får ingå max 9 stycken H21-39 och minst 7 stycken damer ska ingå. Av damerna skall 

minst en vara upp till D14 eller D45 och äldre och minst en vara upp till D18 eller D35 och 

äldre. Dessutom ska minst en HD16 eller yngre finnas med i laget. 

 

PM 

PM kommer att publiceras på hemsidan i början av september. 

 

Bilparkering 

På anvisade platser, max 3 000 m från arenan. Vägvisning i trafik PM. Platser finns i begränsad 

omfattning. Välj i största möjliga mån kollektiva transporter och samåkning. 

 

Bussavsläpp 

Avstigning från buss kommer att ske nära arenan. Påstigning vid hemfärd sker på samma 

ställe. Med reservation för ändringar. 

 

Kollektivtrafik 

T-banans röda linje 13, avstigning vid Skärholmens C. Sedan promenad på barnvagnsvänligt 

underlag ca 2 000 m. Se sl.se för reseförslag. 

.  

Anmälan och bekräftelse 

Anmälan sker via Eventor: 

http://eventor.orientering.se/Events/Show/11771 

 

Anmälan är möjlig fr.o.m. 1 juni och ska vara oss tillhanda senast 31 augusti. 
Elektronisk anmälan kan granskas i Eventor. Anvisningar för inlämning av laguppställning 

kommer i PM. 

Obs! Klubbpåsar utlämnas endast när anmälningsavgiften är betald! 

 

Har din klubb svårt att få fullt lag? Anmäl ett kombinerat lag med en annan klubb och upplev 

stämningen på 25manna! Kombinerat lag enligt SOFT:s regler är välkomna. 

 

Sportident 

SI-nummer ska inte anges i anmälan. Vid incheckningen scannas streckkoden på 

nummerlappen och kopplas till SI-pinnen. 

Obs! SI-pinnen får endast användas en gång under tävlingen. 

Ej återlämnad hyrbricka debiteras klubben med 600 SEK. 

 

Efteranmälan 

Senast 30 september till förhöjd avgift enligt nedan. 

 

Hyrtält 

Vi erbjuder möjlighet att hyra topptält uppställt och klart med bra läge på arenan. 

Lägre pris vid tidig bokning (före 1 juli). 



 
 

 
 
 
 
 

Världens bästa klubb vinner 

 

Logi 

Det kommer att erbjudas logi på hårt underlag med frukost i närheten. Begränsat antal 

platser. Bokning sker i samband med anmälan, se logi-PM. Upplysningar och frågor om logi 

besvaras via logi@25manna.se. Vi jobbar även med att få andra boendealternativ, men inget 

är ännu klart. Vi lägger upp information om detta på hemsidan när vi har ytterligare 

uppgifter.  

 

Anmälningsavgifter 

 

Anmälan 3900SEK/lag P-avgift 500 SEK ingår (bil/buss) 

Anmälan efter 1 sep 5300 SEK/lag P-avgift 500 SEK ingår (bil/buss) 

Vindskydd 300 SEK/plats Yta 5x5m eller 6x4m. Begränsat antal. 

Topptält 5x5m 6500 SEK 6100 SEK vid tidig bokning före 1 juli 

Topptält 4x4m 4500 SEK 4100 SEK vid tidig bokning före 1 juli 

Hyra SI-pinne 50 SEK/Styck  

Ej återlämnad hyrbricka 600 SEK/styck  

Logi på hårt underlag, vuxen. 

Inklusive frukost. 

 

160 SEK/natt Anmälan senast 26 september. Begränsat 

antal. 

Logi på hårt underlag, ungdom 

född -02 eller senare. Inkl 

frukost. 

 

140 SEK/natt Anmälan senast 26 september. Begränsat 

antal. 

 

Arenaområde är ganska litet i år, varför vi tyvärr måste begränsa antalet vindskyddsplatser 

per lag. För detaljer se nedan. 

-        1-2 lag får ett vindskydd  

-        3-4 lag får två vindskydd  

-        5-6 lag får tre vindskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Världens bästa klubb vinner 

Betalning av avgifter 

 

Betalning Betalning av samtliga avgifter skall vara oss tillhanda senast 2 

september. 

Ange referens vid betalning i följande format: Klubb, typ av 

Avgift. 

Avgifterna vid efteranmälan betalas omedelbart efter 

anmälan. Dock senast oss tillhanda den 4 oktober.  

Frågor rörande betalning: info@25manna.se 

Betalning måste ha gjorts för att få ut klubbpåsen. 

Från Sverige PG 62 23 54-9 

Snättringe Sportklubb 

Från övriga länder IBAN SE67 9500 0099 6034 0622 3549 

BIC: NDEASESS 

Betalningsmottagare: Snättringe Sportklubb 

 

 

Motionsorientering med direktanmälan 

Öppna motionsbanor med banlängder mellan 2,5 - 4,2km och olika svårighetsgrader kommer 

att erbjudas på tävlingsplatsen. Banlängder och svårighetsgrader enligt SOFT:s anvisningar. 

 

Avgifter t.o.m. HD16, 70 SEK, övriga 115 SEK. 

Anmälan är öppen mellan 8:30-13:30 och fri start mellan 9:15-14:00. 

Föranmälan kan även ske via Eventor (Motionsorientering-25manna). 

 

För mer information se separat inbjudan.  

 

Miniknat 

Miniknat kommer att finnas i anslutning till arenan med start 9:30-14:00. 20 SEK per 

deltagare. I avgiften ingår ett pris som varje deltagare får vid målgång. 

 

Klädsel 

Heltäckande kläder enligt SOFTs regler. 

 

Dusch 
Varmdusch utomhus (herrar) och inomhus (damer). 

 

Service 

Välsorterad servering med mat och grill. Meny och priser kommer att anslås på hemsidan. 

Nytt för i år är utökad meny med mer vegetarisk mat samt ändrad logistik hantering. Nu 

som modell "snabbköp". Hämta din mat och gå till utgångskassan. Allt för att minska köerna.  

 

Sportförsäljning samt första hjälpen finns också på arenan. 

 

Tävlingsledning 

Björn Nyqvist, OK Södertörn och Olle Blomgren OK Södertörn. 



 
 

 
 
 
 
 

Världens bästa klubb vinner 

 

Banläggare 

Per Kallhauge, Snättringe SK 

 

Tävlingskontrollant 

Olof Hernander, Haninge SOK 

 

Bankontrollant 

Rune Rådeström, Snättringe SK 

 

Med reservation för förändringar. Alla ändringar läggs upp på hemsidan.  

 

 

Välkomna till 25manna 2016 
 

 


