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Tävlings-PM och övrig information  
(Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser, 7.2.3 Tävlande är skyldig 

att ta del av arrangörens PM). 

Resor och transporter  

Samlingsplats/Arena 

Arena Grosvad i Finspång ca 3 mil nordväst om Norrköping. Vägvisning från väg 51, östra 

och västra in/utfarten i Finspång. Trafik-/vägkarta läggs ut på hemsidan den 11 april. 

Parkering  

Parkering av personbilar sker på anvisad plats 400 - 2100 m från arenan, olovlig parkering 

hanteras enlig trafikförordningen och bötfälls av polis och parkeringsvakter. Infart fram till 

arenan endast tillåten för förbokade bussar, husvagnar, VIP, media, handikappade, tältande 

med bilplats och löparservicebilar. OBS! Tillstånd hämtas ut vid den östra infarten till 

Finspång för husvagnar, VIP, media, tältande med bilplats och löparservicebilar. Tillstånd kan 

hämtas ut fredag kl. 12:00-21:00 och lördag kl. 07:00-21:00.  

 

Bussavlastningsplats ca 200 m från arenan, bussar lämnar sedan området och parkerar på 

anvisad plats ca 1700 m från arenan. Efter avslutad tävling samlar klubbar ihop alla sina 

deltagare, klartecken ges till funktionär som kallar respektive buss till arenan för pålastning. 

 

Husvagnscampingen är belägen ca 400 m från arenan.     

Transport av material fram till arenan kan ske fram till kl. 20:00 fredag 30 april.  

Busslinje 

Kostnadsfri ringlinje från boendet i Bergska skolan via Nyhemsskolan till 

järnvägsstationen/busstationen och upp till Arena Grosvad. Bussen kommer att gå från lördag 

den 1 maj kl 08:00 till söndag den 2 maj kl 12:00. 

 

Bussen avgår från Bergska skolan kl 08:00 och hela turen tar c:a 30 min.           

 

Avgång blir 1 gång/halvtimma. 
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Boende 
Boende i skolor på hårt underlag har tillgång till lokalerna 30 april 18:00 till 2 maj 12:00 

Nycklar till hyrda lägenheter 

Hämtning av nycklar sker vid den östra infarten av väg 51 till Finspång om inget annat är 

överenskommet. Trafik-/vägkarta läggs ut på hemsidan den 11 april. Nycklar kan hämtas ut 

fredag kl. 12:00-21:00 och lördag kl. 07:00-21:00. 

Eldning 

Inom området med vindskydd och militärtält är eldning med öppen låga förbjuden. I övrigt 

inom camping- och tältområdena på anvisade grillplatser. 

Elverk 

Inom området med vindskydd och tält är det förbjudet att använda egna elverk.  

Brandsläckare 

Inom tält- och vindskyddsområden finns brandsläckare utplacerade och markerade med skylt. 

Deltagare och publik skall vid ankomsten förvissa sig om var närmaste brandsläckare finns 

placerad.  

Servering 
På arenan finns välsorterade kiosker. 

Öppettider kiosker: 

 

Fredag: 13:00-21:00 

Lördag: 07:00-24:00 

Söndag: 00:00-14:00 

 

Varma rätter serveras i restaurang Turbinhallen (Ishallen). 

Öppettider Turbinhallen: Fredag: 15:00-20:00 två rätter 

Lördag: 10:00-23:00 fem rätter 

Lör/sön: 00:00-05:00 kaffe, dryck och smörgås 

Söndag: 05.00-09:00 två rätter 

Söndag: 09:00-12:00 fem rätter 

Söndag: 12:00-15:00 två rätter 

Lunch/middag 75 SEK: Lasagne, korvstroganoff & ris, pytt i panna, pastasallad samt 

vegetariskt. Måltidsdryck, sallad, smör och bröd ingår.   

 

Frukost serveras i Grosvadskolans matsal. Frukostbiljetter köps i förväg eller i kioskerna. Vi 

hanterar inga kontanter eller kort i frukostmatsalen. 

Öppettider Grosvadskolan: 

 

Lördag. 07:00-09:00    

Söndag: 07:00-09:00 

Frukost 50 SEK Gröt, fil, smörgås, juice och kaffe. 
 

Kortbetalning är möjlig i restaurangen samt i samtliga kiosker. 
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Arenan  

Passeringar och anvisningar på Arenan  

Publik, deltagare och ledare får endast vistas på anvisade ytor och måste respektera 

förbudsskyltar, avspärrningar och anvisningar från funktionärerna. 

Toaletter  

Finns utplacerade inom arenan. Även handikappanpassade toaletter finns att tillgå. 

Vatten  

Tappställen för vatten finns på skyltade ställen.  

Städning/Renhållning  

Det är allas ansvar att städa efter sig på arenan. Följ anvisningarna på sopsorteringsställen. 

Radiosändare  

Egen radiosändare (kommunikationsradio) får inte användas på och i anslutning till arenan, då 

det kan störa tävlingsledningens radio- och teletrafik.  
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Tävlingsbestämmelser  

Tävlingsregler  

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen.  

Ljusförhållanden  

Lördag: Solen går ner 20:46 

Söndag: Solen går upp 04:58. 

Stämplingssystem 

Stämplingssystemet SportIdent användes. Lag som hyr SI-brickor kvitterar ut dessa på 

tävlingsexpeditionen. På sträcka 3 och 10 i herrklassen måste SI-card 6 eller 9 användas. 

 

Hyrda SI-brickor återlämnas till arrangören i samband med att klubbens kartor hämtas på 

tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad SI-bricka debiteras med 580 SEK. 

Lagsammansättning 

Kombinationslag enligt SOFT:s tävlingsregler medges. Lagsammansättning samt nummer på 

SI-brickor skall anmälas på www.10mila.se senast onsdagen den 28 april klockan 20:00. 

Lagledarens mobilnummer skall anges på anmälningsformuläret. Förändring av 

lagsammansättning efter onsdagen den 28 april klockan 20:00 är inte möjlig förutom vid 

sjukdom etc. och då mot en kontant avgift på 100 kronor per lag i tävlingsexpeditionen på 

arenan. Se avsnitt Reserv för detaljer. OBS, en SI-bricka får endast användas en gång under 

10MILA-helgen. 

 

Det är tillåtet för damer som sprungit ungdomskavlen att delta i damkavlen eller herrkavlen. 

Det är tillåtet för herrar som sprungit ungdomskavlen att delta i herrkavlen. Det är tillåtet för 

damer som sprungit damkavlen att delta i herrkavlen. 

 

I tillfälligt sammansatta lag, sk utmaningslag är det tillåtet för deltagare som inte representerar 

förening anslutna till SOFT eller annat IOF förbund att delta. Medlem i SOFT/IOF-förening, 

som deltar i sådant lag, ska ha tillstånd av sin SOFT/IOF-förening att delta vilket bekräftas via 

blanketten ” Intyg för tillstånd att delta i tillfälligt sammansatt lag – Utmaningslag vid 

10MILA 2010” som lämnas in till arrangören senast i samband med att den slutliga 

lagsammansättningen lämnas in onsdagen den 28 april klockan 20:00. 

 

Det är förbjudet att delta två gånger i samma kavle vilket även gäller tillfälligt sammansatta 

lag. För de som deltagit i öppen kavle är det inte tillåtet att delta i någon annan kavle. 

Klubbkuvert  

Utlämnas i tävlingsexpeditionen fredag 30 april 15:00-21:00 och lördag 1 maj kl 08:00-22:00. 

Lag som inte betalt samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan klubbkuvert 

lämnas ut. Klubbkuvert innehåller nummerlappar, hyrbrickor, klubblista samt kartbiljetter. 

http://www.10mila.se/
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Kavlebank ungdom – damer – herrar  

Löpare som saknar plats i klubblag i ungdoms-, dam- och herrkavlen, har möjlighet att 

anmäla sig till en ”Budkavlebank” i tävlingsexpeditionen under fredagen 15:00-21:00 och 

lördagen 08:00-10:30. Reglerna om s.k. kombinationslag och tillfälligt sammansatta lag från 

avsnitt Lagsammansättning tillämpas. 

Reserv 

Reserv får sättas in vid sjukdom och disponeringen av anmälda löpare får då förändras. 

Ändring skall anmälas till tävlingsexpeditionen snarast möjligt dock senast tre timmar före 

respektive start för individen. Tävlingsexpeditionen är öppen fredag 15:00-21:00 och på 

lördag från 08:00 till tävlingens slut. Alla lagförändringar är förenade med en avgift på 100 

SEK kontant. Tidigare anmäld SI-bricka skall ovillkorligen användas på anmäld sträcka.  

Startposition  

Startpositionen vid årets tävling motsvaras av placeringen vid 10MILA 2009 för de 100 första 

ungdomslagen och de 150 första dam- och herrlagen. Undantag är markerade med * i 

startlistan.  

Terrängbeskrivning  

TERRÄNGTYP: Skogsmark med ett flertal sankmarker, vägar och större stigar. 

KUPERING: Måttligt kuperad terräng, i väster sönderskuren. 

FRAMKOMLIGHET: God framkomlighet, några områden med tät vegetation vilka är 

redovisade på kartan. Vegetationen består huvudsakligen av barrskog med varierande ålder. 

Karta  

Kartskalan är 1:10 000. Ekvidistans 5 meter. Offsettryckt. Kartan reviderad 2009/2010. 

Symboler enligt IOF:s normer. Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan.  

Lokala karttecken:  Jättesten (högre än 10 m);  Kolbotten; x (grönt) utmärkande träd; x 

(brunt) jordkällare. 
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Kartjustering 

Efter kartans tryck har ett mindre hygge tillkommit i området för dam- och herrbanorna, se 

nedan. Detta finns inte markerat på tävlingskartorna. 

 

Förbjudna områden  

All tomtmark är förbjuden mark. Förbjudna områden i övrigt är streckmarkerade på 

tävlingskartan och förbjudna områden med heldragen violett linje är även markerade med blå-

gul snitsel i terrängen. 

 

Järnvägsspåren i området får beträdas 

Avspärrade områden 

Avspärrade områden får inte beträdas. Områden som är avspärrade är tävlingsområde. 

Överträdelse medför diskvalificering av laget. 

Kontroller 

Kontroller är utmärkta med orange/vit skärm samt med reflexstav på nattkontrollerna. På 

varje kontroll finns minst två stämplingsenheter. Kontrollenhetens kodsiffra finns markerad 

med svart text på vit bakgrund. Höjden på kontrollställningarna är cirka 60 cm. 

Kontrollringens centrum på kartan motsvarar skärmens/reflexens placering i terrängen. Vissa 

kontroller är bemannade med funktionärer eller besöks av media under tävlingen. Fasta och 

rörliga TV-team finns i tävlingsområdet. 
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Stämplingsbekräftelse 

Vid stämpling med SI-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och/eller 

ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämpling gjorts.  

Tävlandes ansvar  

Det är den tävlandes ansvar att känna till våra tävlingsregler (se TR 7.1.1 Tävlandes ansvar). 

Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd. Vid elektronisk stämpling ska 

den tävlande vid varje kontroll se till att en registrering av kontrollbesöket utförs. Nedan 

beskrivs hur stämpling med stämplingssystemet SportIdent utförs.  

Bakgrund  

SportIdent stämplingssystem har funnits på marknaden sedan 1998 och används idag på 

många av de största tävlingarna i världen. Det används på både individuella tävlingar och 

budkavlar. Det specifika för SportIdent är att systemet ger en bekräftelse i form av en ljud- 

och ljussignal när stämpling har skett. Ljudsignalen består av ett pip medan ljussignalen 

består av en röd blinkande lampa. Bekräftelsen indikerar att kodsiffran och tiden verkligen har 

lagrats i löparbrickan, dvs. den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) kontrollerar att 

stämplingen är korrekt lagrad innan löparen får bekräftelsen. Om man inte ser bekräftelsen, 

kan det innebära att stämplingen inte finns registrerad och man riskerar att bli ”ej godkänd”. I 

stressiga situationer, speciellt på budkavlar, när det kan vara trängsel vid kontrollen och där 

det finns flera kontrollstationer vid samma kontroll, är det viktigt att kontrollera att 

ljussignalen (den röda lampan) blinkar. Ljudsignalen (pipet) kan i dessa situationer komma 

från en station i närheten.  

Så här fungerar registreringen tekniskt  

När brickan sätts i hålet läser först den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) av 

bricknumret och sparar numret i sitt minne. Därefter överförs kodsiffra och tid till brickans 

minne samt till basenhetens minne. I nästa steg läses brickans minne av och jämförs med 

minnet i basenheten. Detta görs flera gånger och om informationen som överförs fram och 

tillbaka är lika varje gång ges en bekräftelse. Om brickan dras upp innan bekräftelsen finns 

risk för att kodsiffra och tid inte har hunnit skrivas fullständigt till brickans minne, vilket 

medför att registrering i brickan därmed uteblir. 

Nummerlapp 

Skall bäras synligt på bröstet av alla löpare. Reklam får inte vikas in eller på annat sätt göras 

oläsligt. Säkerhetsnålar finns inte i klubbkuverten. I nödfall finns det att köpa i kioskerna.  

Kontroll av klädsel 

I samband med insläpp i Start-/Växlingsfållor görs klädselkontroll. Löparen ansvarar själv för 

att klädseln är korrekt. Klädsel som inte uppfyller Tävlingsreglerna kan medföra uteslutning 

ur tävlingen. 
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Baninformation och växlingstider 

Öppen Start: 10:00       

  Mål: ca 11:28 Omstart: 12:50     

Sträcka Gaffling Svårighetsgrad Längd (km) Stigning (m) Löptid Växl. tid Egen tid Plac. 

1 Ja Orange 4,7 - 4,9 115 34 10:34   

2 Nej Gul 3,3 95 23 10:57   

3 Ja Orange 4,4 - 4,6 115 32 11:28   

 

Ungdom  Start: 12:00       

  Mål: ca 14:07 Omstart: 14:50     

Sträcka Gaffling Svårighetsgrad Längd (km) Stigning (m) Löptid Växl tid Egen tid Plac. 

1 Ja Orange 4,7 - 4,9 115 31 12:31   

2 Nej Gul 3,3 95 23 12:54   

3 Ja Orange 4,4 - 4,6 115 34 13:28   

4 Nej Violett 6,0 190 39 14:07   

 

Damer Start: 15:00       

  Mål: ca 18:49 Omstart: 19:30     

Sträcka Gaffling  Längd (km) Stigning (m) Löptid Växl tid Egen tid Plac. 

1 Ja  6,2 160 43 15:43   

2 Ja  7,3 210 50 16:32   

31) Nej  4,0 150 27 16:59   

4 Ja  7,3 210 47 17:46   

5 Ja  10,1 / 6,12) 330 / 160 63 / 38 18:49   

1) Medeldistanskaraktär på banan 

2) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart 

Herrar Start: 22:00       

  Mål: ca 08:25 Omstart: 11:00     

Sträcka Gaffling Typ Längd (km) Stigning (m) Löptid3 Växl.tid Egen tid Plac. 

1 Ja Natt 9,1 225 55 22:55   

2 Ja Natt 12,2 350 73 00:08   

3 Nej Natt 16,8 490 103 01:51   

4 Ja Natt 8,8 225 52 02:43   

5 Ja Natt 12,2 350 71 03:54   

61) Nej Natt/Gryning 6,1 225 32 04:26   

71) Ja Gryning/Dag 5,8 225 31 04:57   

8 Ja Dag 11,2 310 59 05:57   

9 Ja Dag 11,2 310 59 06:56   

10 Ja Dag 17,0 / 12,02) 560 / 370 89/ 65 08:25   

1) Medeldistanskaraktär på banan 

2) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart 

3) Vid sen vår och blöt väderlek kan löptiderna framförallt på nattsträckorna bli längre 
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Passerkontroller 

Sträcka Bevakning Längd Sträcka Bevakning Längd Sträcka Bevakning Längd

1 Start 1 TV Start 1 TV Start

Förvarning 4,3 Skogsspeaker 2,2 Skogsspeaker 3,2

Mål 4,8 TV 3,7 TV 5,2

2 Start TV förvarning 5,7 Skogsspeaker 7,5

Förvarning 2,8 Mål 6,2 TV förvarning 8,6

Mål 3,3 2 TV Start Mål 9,1

3 Start TV 3,5 2 TV Start

Förvarning 4,0 Skogsspeaker 5,7 Skogsspeaker 2,9

Mål 4,5 TV förvarning 6,8 TV 4,9

Mål 7,3 TV varvning 8,6

3 TV Start Skogsspeaker 10,6

TV 1,9 TV förvarning 11,7

Sträcka Bevakning Längd TV förvarning 3,4 Mål 12,2

1 TV Start Mål 4,0 3 TV Start

TV 2,4 4 TV Start Skogsspeaker 3,7

TV 3,6 TV 3,5 TV 4,9

TV förvarning 4,3 Skogsspeaker 5,7 Skogsspeaker 7,0

Mål 4,8 TV förvarning 6,8 TV 9,8

2 TV Start Mål 7,3 TV varvning 12,6

TV 2,2 5 TV Start TV 14,5

TV förvarning 2,8 Skogsspeaker 1,9 TV förvarning 16,4

Mål 3,3 TV 3,4 Mål 16,8

3 TV Start Varvning TV 5,7 4 TV Start

TV 2,1 TV 7,6 Skogsspeaker 2,9

TV 3,3 TV förvarning 9,6 Förvarning TV 4,6

TV förvarning 4,0 Mål 10,1 TV 4,9

Mål 4,5 Skogsspeaker 7,2

4 TV Start TV förvarning 8,2

Skogsspeaker 2,8 Mål 8,8

TV 4,3 5 TV Start

TV 4,8 Skogsspeaker 2,9

TV förvarning 5,5 TV 4,9

Mål 6,0 TV varvning 8,6

Skogsspeaker 10,6

TV förvarning 11,7

Mål 12,2

6 TV Start

TV 3,2

Skogsspeaker 4,5

TV förvarning 5,6

Mål 6,1

7 TV Start

TV 2,8

Skogsspeaker 4,5

TV förvarning 5,3

Mål 5,8

8 TV Start

TV 4,4

Skogsspeaker 6,7

TV 7,9

Skogsspeaker 9,8

TV förvarning 10,7

Mål 11,2

9 TV Start

TV 4,4

Skogsspeaker 6,7

TV 7,9

TV förvarning 10,7

Mål 11,2

10 TV Start

Skogsspeaker 3,3

TV 5,3

Skogsspeaker 7,9

TV 9,1

TV varvning 12,1

TV 14,4

Skogsspeaker 16,0

TV förvarning 16,6

Mål 17,0

Passerkontroller Ungdom 10MILA 2010

Passerkontroller Damer 10MILA 2010 Passerkontroller Herrar 10MILA 2010Passerkontroller Öppen 10MILA 2010
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Tracking med GPS-sändning 

Det är obligatoriskt att bära GPS-sändare för de löpare i ungdoms-, dam- och herrkavlen som 

väljs ut. Om lag nekar till att bära sändare, utesluts laget omedelbart ur tävlingen.  

GPS-enhet hämtas ut vid växlingsfållan 20 minuter före start och ska bäras på det sätt som 

arrangören föreskriver. Personal hjälper löparen att sätta på utrustningen. Denna skall 

omedelbart återlämnas efter genomförd sträcka. Följande löpare ska bära GPS-sändare 

Ungdomskavlen sträcka 4, de 20 bästa lagen efter sträcka 2. 

Damkavlen sträcka 4, de 30 bästa lagen efter sträcka 2. 

Damkavlen sträcka 5, de 30 bästa lagen efter sträcka 3. 

Herrkavlen sträcka 3, startnummer 1-30, 32 Stora Tuna OK, 33 OK Tisaren, 77 Södertälje-

Nykvarn, 82 OK Hällen, 98 Bäkkelagets SK. 

Herrkavlen sträcka 5, de 30 bästa lagen efter sträcka 3. 

Herrkavlen sträcka 7, de 25 bästa lagen efter sträcka 4. 

Herrkavlen sträcka 8, de 25 bästa lagen efter sträcka 5. 

Herrkavlen sträcka 9, de 25 bästa lagen efter sträcka 7. 

Herrkavlen sträcka 10, de 25 bästa lagen efter sträcka 8. 

Lagets passertider 

Det finns möjlighet för löpare och lagledare att följa lagens framfart i skogen genom att vid 

passertidsterminalerna vid växlingsfållan skriva in lagets startnummer eller stoppa i en av 

lagets löparbrickor i SI-enheten. Information om tidpunkterna för lagets passeringar av on-

line kontrollerna erhålls.  

Vätska 

Vätska i form av vatten och energidryck finns på de längre banorna. Omfattningen framgår av 

kontrollbeskrivningen och markering på tävlingskartan.  

Start 

Öppna kavlen:  10:00 

Ungdomskavlen:  12:00 

Damkavlen:   15:00 

Herrkavlen:   22:00 

 

Ingång till starten väster om läktarbyggnaden är utmärkt på arenan och arenakartan. Insläpp 

till startplatsen sker 10 minuter före angiven start. I samband med insläpp sker 

klädselkontroll.  

 

Spikskor får inte användas. 

 

Löpare ansvarar för att tömning och kontroll av SI-bricka sker vid inpassering till 

startplatsen.  

 

Efter inpassering till startområdet får löparen inte lämna startplatsen. Fem (5) minuter före 

start skall löparen vara uppställd vid sin karta med nummer motsvarande lagets startnummer.  

Start sker med startskott. 

Kartbyte 

I dam- och herrkavlen är det kartbyte vid varvningen på sista sträckan. Löparna ansvarar 

själva för att ta rätt karta från kartplanket uppe vid varvningskontrollen. Banan fortsätter 

direkt från denna kontroll, OBS ingen ny startpunkt. 
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Information i fållor 

Följande fållor används för de olika sträckorna för respektive kavle: 

 

 
 

Ovanför respektive fålla visas fortlöpande antalet lag som växlat på aktuell sträcka. 

Tävlingstiden kommer att visas på storbildskärmen.  

Växlande löpare 

Löparen ansvarar för att rätt SI-bricka används och att tömning och kontroll sker vid 

inpassering till växlingsområdet.  

 

I samband med insläpp sker klädselkontroll. Löpare med klädsel som inte uppfyller 

tävlingsreglernas krav släpps inte in i växlingsområdet och måste åtgärda felaktighet innan 

tillträde medges. 
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Växling 

Inkommande löpare springer in i rätt fålla markerad med sträckans nummer. Stämplar vid 

växlingsstationen vid mållinjen. Utebliven stämpling vid växlingsstationen innebär 

diskvalificering. 

 

Karta lämnas till funktionär och kartan för nästa sträcka erhålls vid växlingsplanket där 

växling sker till nästa löpare. Inkommande löpare går därefter till stationen för avläsning av 

SI-bricka (utcheckning).  

Målgång  

För sistasträckans löpare är det förbjudet att byta fålla. Inkommande löpare springer in i 

rätt fålla markerad med sträckans nummer. Om fel fålla valts måste löparen vända om och 

välja rätt fålla. Placering avgörs av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen stämplar 

därefter i målstationen som står några meter efter mållinjen. Kartan lämnas till funktionär.  

Löparen går därefter till stationen för avläsning av SI-bricka (utcheckning). 

Ej godkänd  

Lag som registrerats som EJ GODKÄNT får besked om detta vid utcheckningen och hänvisas 

till röd utgång för utredning. Ej godkända lag redovisas på resultattavlan snarast möjligt efter 

växling. Laget får dock fortsätta tävlingen utom tävlan. 

 

Lagledare/löpare som vill föra talan mot ett ej godkänt lopp vänder sig till sekretariatet i 

ishallen, senast 60 minuter efter målgång på berörd sträcka. Lag som befinner sig bland de 

främsta på kommande sträckor kommer att kvarhållas av funktionärer vid kartplanket tills det 

gått 25 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget skall påverka utgången av tävlingen. 

Omstart  

Öppna kavlen:  12:50 

Ungdomskavlen:  14:50 

Damkavlen:   19:30 (sista sträckan avkortad för omstartande lag) 

Herrkavlen:   11:00 (sista sträckan avkortad för omstartande lag) 

 

Växlingsfållan stängs ca 30 minuter före ovanstående tider.  

 

Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som deltar 

i omstarten placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i 

omstarten.  

Lag som utgått eller tidigare diskvalificerats får delta i omstarten.  

Löparen ansvarar för att rätt SI-bricka används och tömning och kontroll av SI-bricka 

sker vid inpassering till växlingsområdet. 

 

OBS att sista sträckan i dam- och herrkavlen är avkortad för omstartande lag. Löpare som 

omstartat på sista sträckan i dessa kavlar går direkt i mål efter varvningen på dessa sträckor 

genom att följa snitsel utanför staketet från varvningen till målfållan. 
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Maxtid 

Maxtiden för alla löpare är 3 timmar efter omstart i herrkavlen och 2 timmar i övriga 

budkavlar.  

 

Löpare som inte fullföljt 

Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat målet och avläsningen måste gå till 

utcheckningen för avläsning av SI-bricka. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i 

skogen” och ett onödigt eftersök startas.  

Omklädning 

Varmdusch i sporthallen sydöst om målet. Under herrkavlen duschar damerna i 

ishallen/Turbinhallen. 

Överdragskläder 

Överdragskläder hanteras av löparna själva. Borttappad utrustning etc. kan efterfrågas i 

tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet. Efter tävlingen finns förteckning på utrustning 

som tillvaratagits på www.10mila.se. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 15 juni 

2010.  

Viltrapportering  

Rapport om i första hand klövvilt anmäls till tävlingsexpeditionen. 

Budkavle 

Under tävlingen utgör tävlingskartan budkavle. Sista sträckans löpare får vid målgång en 

budkavle med årets budskap. Budskapet läses upp i högtalarsystemet i samband med 

målgång. 

Resultatservice 

Preliminära resultat anslås fortlöpande på resultattavlan utanför ishallen/Turbinhallen samt på 

www.10mila.se. Officiell slutresultatlista publiceras på www.10mila.se 

Prisceremoni 

Prisceremoni genomförs på prisutdelningspodiet bredvid storbildsskärmen vid tidpunkter enligt nedan 

Ungdomskavlen:  14:30 

Öppna kavlen:  14:30 

Damkavlen:   19:30 

Herrkavlen:   10:00 

 

Ambitionen är att följa upp segraren av Partyfaktorn i samband med målgången. 

Nya Kartor 

Utdelning av tävlingskartor sker för alla klasser i tävlingsexpeditionen efter omstart i 

herrkavlen och fram till kl 13:00. Utlämning sker endast mot uppvisande av kartbiljett (finns i 

klubbkuvertet).  

Lag som lämnat tävlingen innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 

100 SEK. Adressuppgift och betalning lämnas i tävlingsexpeditionen. 

http://www.10mila.se/
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Sjukvård 

På arenan, i Ishallen/Turbinhallen, finns en större sjukvårdsplats för behandling av skador 

som uppkommit under tävlingsdygnet, bemannad med läkare och sjuksköterskor.  

Under tävlingen finns två bemannade sjukvårdsplatser i tävlingsområdet, markerade på 

tävlingskartan. Dessutom finns tillgång till terrängfordon.  

Funktionärer som finns i tävlingsterrängen är utrustade med första förband och i vissa fall 

med kommunikationsradio.  

För mantalsskrivna utanför Sverige: Det underlättar om European Health Insurance Card finns 

vid kontakt med sjukvården. 

VIP/Media 

Anmälan för pressackreditering görs på vår hemsida www.10mila.se/2010. 

 

Hämtning av parkeringsdekal och VIP/Presskort sker vid den östra infarten av väg 51 till 

Finspång fredag kl. 12:00-21:00 och lördag kl. 07:00-21:00. Följ skyltning för VIP/Media.  

Trafik-/vägkarta läggs ut på hemsidan den 11 april. 

 

Övrig information fås vid ankomst till presscentrum på Arena Grosvad. 

Pressansvarig 

Thomas Lilja 070-5608189. 

Radiosändningar 

Radio 10MILA sänder under hela tävlingen två sändningar på FM-bandet en på svenska och 

en på finska. Frekvenser kommer att anges på plats och på www.10mila.se/2010. 

Speaker/Storbildsskärm 

Tävlingen kommer att direktsändas på storbildsskärm på arenan. Speaker är Per Forsberg 

Webb-TV/TV-sändning 

Årets 10MILA direktsänds på Webb-TV från ca kl. 11.00 på lördagen till ca kl. 10.00 på 

söndagen. Sändning är avgiftsbelagd och köps på www.10mila.se/2010, kostnad: 60 SEK. 

 

Köpet ger tillgång till en kod som används för att se sändningen. Koden är personlig - dock 

inte knuten till en viss IP-adress eller dator. Det vill säga det går bra att använda samma kod 

på flera olika ställen och datorer, dock inte samtidigt. 

 

10MILA:s målsättning med Webb-TV är att visa huvudsändningen under hela 10MILA-

dygnet. Med huvudsändningen menas den produktion som visas på storbildskärmen på 

arenan. Sändningen hittas på www.10mila.se/2010 under rubriken "Webb-TV". Köpet av 

koden kommer att kunna göras någon dag innan själva sändningen startar eller under 

tävlingsdygnet när du vill titta på Webb-TV. 10MILA kommer att återbetala hela beloppet 

minus transaktionsavgifter om sändning kan ses mindre än 50 % av den totala sändningstiden 

(ca 23 timmar). 10MILA frånskriver sig all återbetalning om felet kan klassas som ett s.k. 

"force majeure". 

 

Vi kommer att sända speakerljudet separat för de lyssnare/tittare som inte kan se Webb-TV, 

speakerljudet är en gratistjänst. 

http://www.10mila.se/2010


 

15 

 

Övrigt 

Träning 

10MILA relevant träningsbana finns på gångavstånd, 2 km från arenan. Inga 

parkeringsmöjligheter finns vid träningsstarten. Försäljning av träningskartor sker i 

tävlingsexpeditionen. Kostnad 30 SEK/karta. 

Miniknat 

Miniknat finns öster om vindskydden. Start mellan 11:30 och 15:30, kostnad 10 SEK. 

Växlingskurs 

På arenan går det att betala med svenska kronor och euro. Växlingskursen är satt 1:10, dvs att 

1 euro motsvarar 10 SEK. Uttagsautomater finns i centrala Finspång. 

Reklam och försäljning 

Reklam får inte sättas upp eller spridas inom arenan utan tillstånd av tävlingsledningen. Detta 

gäller även alla former av försäljning. Försäljare som utan tillstånd finns på området kommer 

att avvisas.  

Sportförsäljning 

Försäljning av sport- och fritidsutrustning sker på arenan genom Intersport.  

Öppettider 

Fredag: 12:00-20:00 

Lördag:  08:00-24:00 

Söndag:  Jour 00:00-06:00, öppet 06:00-13:00 

Kontrollanter 

Tävlingskontrollanter: Fred Strömsten, Stockholms OF 

Håkan Gustafsson, Östergötlands OF 

Bankontrollanter:  Lars Roos, Stockholms OF 

Håkan Gustafsson, Östergötlands OF 

Arrangörscoacher 

Göran Hyttfors Föreningen Tiomilakavlen 

Christer Nordström Föreningen Tiomilakavlen 

Tävlingsledning 

Generalsekreterare: Arne Andersson 0702 70 91 24 

Tävlingsledare:  Björn Karlsson 0702 04 02 04 

Administrativ chef:  Erik Hallgren   

Banläggare:   Thomas Persson  

Tävlingsjury 

Kommer att anslås i tävlingsexpeditionen och på www.10mila.se/2010. 

Krisgrupp 

En krisgrupp finns i beredskap under tävlingen. 10MILA:s generalsekreterare är 

sammankallande. Telefon +46 702 70 91 24 


