
På uppdrag av Föreningen Tiomilakavlen
hälsar Föreningen 10MILA 2010 Östergöt-
land orienterare och publik välkomna till
den 65:e budkavlen för herrar, 34:e budkavlen
för damer, 19:e budkavlen för ungdomar
samt 3:e budkavlen i öppen klass.

Tävlingen genomförs lördag-söndag 1-2 maj
2010 med tävlingscentrum på Arena Grosvad
i nordöstra delen av Finspång.
Arrangerande klubbar kommer från Finspångs
och Norrköpings kommuner.

Vinnare Damklassen 2009Halden Skiklubb

Vinnare Herrklassen 2009
Kristiansand OK

Vinnare Ungdomsklassen 2009

Södertälje - Nykvarn

OBS! inbjudan kommer vid behov att uppdateras på
www.10mila.se

En svensk idrottsklassiker

10MILA I ORIENTERING
Finspång 1-2 maj 2010

Inbjudan



HERRAR
Start lördag kl. 22.00, målgång söndag ca 8.30, omstart ca 11.00
Sträcka Gaffling Banlängd (m)
1 Ja 9 000
2 Ja 12 000
3 Nej 17 000
4 Ja 9 000
5 Ja 12 000
6 Nej 6 000 (Medelkaraktär)
7 Ja 6 000 (Medelkaraktär)
8 Ja 11 000
9 Ja 11 000
10 Ja 17 000*
*Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart.

DAMER
Start lördag kl. 15.00, målgång ca 18.30, omstart ca 19.30
Sträcka Gaffling Banlängd (m)
1 Ja 6 000
2 Ja 7 000
3 Nej 4 000 (Medelkaraktär)
4 Ja 7 000
5 Ja 9 000*
*Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart.

UNGDOMAR DH-16
Start lördag kl. 12.00, målgång ca 14.10, omstart ca 14.50
Sträcka Gaffling Svårighetsgrad Banlängd (m)
1 Ja Orange 5 000
2 Nej Gul 3 000
3 Ja Orange 4 500
4 Nej Violett 6 000
Laget måste innehålla minst två flickor. Lagmedlem får vara upp
till och med 16 år.

ÖPPEN
För veteraner, sponsorer, företagslag m.fl. Start lördag kl. 10.00,
målgång ca 11.30, omstart ca 12.50
Sträcka Gaffling Svårighetsgrad Banlängd (m)
1 Ja Orange 5 000
2 Nej Gul 3 000
3 Ja Orange 4 500

Klassindelning och preliminära banlängder
(inklusive snitsel ca 500 m)



Startposition
2010 års startposition motsvarar lagets placering för de
100 bästa ungdomslagen och de 150 bästa herr- och
damlagen vid 2009 års 10MILA. För ÖPPEN klass
fördelar arrangören startposition.

Karta
Kartskalan i samtliga klasser 1:10 000, ekvidistans 5 meter.
Offsettryckt karta ritad 2009/2010 av Kent-Åke Olsson.

Terrängbeskrivning
TERRÄNGTYP: Skogsmark med ett flertal sankmarker,
vägar och större stigar.
KUPERING: Måttlig kuperad terräng i väster sönders-
kuren.
FRAMKOMLIGHET:God framkomlighet, några områden
med tät vegetation vilka är redovisade på kartan.
Vegetationen består huvudsakligen av barrskog med
varierande ålder.

GPS-tracking
GPS-tracking kommer att användas på ett antal
sträckor i dam- och herrkavlarna. Vilka sträckor som
kommer att beröras framgår av Tävlings-PM och på
www.10mila.se. Utrustning för GPS-tracking kommer
att tillhandahållas av arrangören. Tävlingsledningen
beslutar senast 1 timme före aktuell sträckas start vilka
lag som berörs. För de lag som utses är det obligato-
riskt att bära utrustning för GPS-tracking.

Samling/Tävlingscentrum
Arena Grosvad. Vägvisning från väg 51 i Finspång.
Avstånd P-Arenan 400-2.000 meter. Från avlastnings-
plats och bussavstigningsplats ca 200 m.

Anmälan
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2010-
02-28 via www.10mila.se. Detta gäller laganmälan,
hyra av SI-pinnar, logi på hårt underlag, hyra av
militärtält, husvagns-, tält- och vindskyddsplatser.
Anmälan registreras först efter att samtliga anmäl-
ningsavgifter kommit arrangören tillhanda. Uppgift
om den totala avgiften framgår av www.10mila.se vid
anmälningstillfället.
Anmälan på www.10mila.se bekräftas via e-post och
kan kontrolleras i anmälningsregistret efter att anmä-
lan kommit arrangören tillhanda. För sent inbetald
avgift eller utebliven betalning medför att anmälan
behandlas som efteranmälan. Notera att det ofta tar
2-3 dagar för banköverföring och att det är mottaget
datum som räknas. Anmälan påwww.10mila.se beräknas
öppna 2009-10-25.

Efteranmälan
Efteranmälan kan göras fram till 2010-04-15.
Anmälningar och betalningar som kommit in efter 2010-
02-28 och fram till 2010-04-15 behandlas som efteran-
mälan och innebär 50 % förhöjd avgift. Betalning som
sker därefter eller på tävlingscentrum den 1 maj medför
100 % förhöjd avgift.
Laganmälan kan i mån av plats göras på tävlingscentrum
mot dubbel avgift.

Lagsammansättning
Kombinationslag enligt SOFT:s tävlingsregler medges.
Lagsammansättning samt nummer på SI-pinnar skall
anmälas på www.10mila.se senast onsdagen den
28 april klockan 20.00. Efter denna tid sker ändringar
vid Tävlingsexpeditionen på Arenan till en kostnad av
100 kr per lag. OBS, en SI-pinne får endast användas en
gång under 10MILA-helgen. På tävlingscentrum finns
möjlighet att anmäla ungdomar som saknar plats i lag
eller att söka löpare till ungdomslag.

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 herr-
kavlen. Det är tillåtet för damer som sprungit dam-
kavlen att delta i herrkavlen.

I tillfälligt sammansatta lag är det tillåtet för deltagare
som inte är 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, dessutom ska blanketten
dispensansökan lämnas in till arrangören senast i sam-
band med att den slutliga lagsammansättningen läm-
nas in.

Det är förbjudet att delta två gånger i samma kavle
vilket gäller även tillfälligt sammansatta lag. För de som
deltagit i öppen kavle är det inte tillåtet att delta i någon
annan kavle.

Stämplingssystem
SportIdent. Egna SI-pinnar får användas. OBS att det
inte går att hyra SI-pinnar för del av lag. Ett mindre
antal SI-card 6 kommer att finnas till uthyrning i mån
av tillgång. På sträcka 3 och 10 i herrklassen måste
SI-card 6 eller 9 användas.

Radio 10MILA
Radio 10MILA sänder speakerrösten under hela
10MILA dygnet.

Förläggning och logi
Vindskyddsplatser finns att hyra på tävlingscentrum
och fördelas i turordning efter att anmälan och
betalning inkommit till arrangören. Plats för egna tält
finns att hyra i närheten av tävlingscentrum. Militär-
tält kan hyras uppsatta på plats. Förläggningsplatser på
hårt underlag i skolsalar finns att hyra. Logi på hårt
underlag med kokmöjligheter; kontakta arrangören.
Det kommer även att finnas möjlighet att hyra ”party-
tält” med tilläggsutrustning vid tävlingscentrum.
Information om detta kommer på www.10mila.se.

Förtäring
Restaurang, samt ett antal kiosker, kommer att finnas
på Arenan.



Betalning av avgifter
Inbetalning i Sverige:
Kontoinnehavare 10MILA Finspång
Bankgiro (BG): 389-2593
Märk talongen med 10MILA 2010 och klubb-
namn.

Inbetalningar utanför Sverige:
IBANkod: SE 71 8000 0848 0691 4039 2441
Valuta: SEK
BIC (SWIFT-adr): SWEDSESS

Anmälningsavgifter (SEK)
Senast 2010-02-28 Senast 2010-04-15

Öppen budkavle ..........................................................................885:- ............................................1 325:-
Ungdomslag ................................................................................345:- ..............................................515:-
Damlag ......................................................................................1 475:- ............................................2 210:-
Herrlag ......................................................................................2 950:-............................................4 425:-
Vindskyddsplats 5x5m
(max 1 vindskydd/lag kan bokas) ..............................................400:- ..............................................600:-
Militärtält, monterat..................................................................2 000:-............................................3 000:-
Tältplats, 5x5m1............................................................................400:- ..............................................600:-
Tältplats, 10x5m2..........................................................................800:- ............................................1 200:-
Parkering löparservicebil3 ............................................................400:- ..............................................400:-
Plats för bil med husvagn alt. Husbil ..........................................600:- ..............................................900:-
Logi på hårt underlag (fredag-söndag) ........................................150:- ..............................................225:-
Parkering, buss (förbokad)4 ............................................................0:- ..................................................0:-
Parkering, buss (ej förbokad) ......................................................600:- ..............................................600:-
SI-pinnar herrlag
(8 st SI-card 5 och 2 st SI-card 6 eller 9) ....................................300:- ..............................................300:-
SI-pinnar damlag (SI-card 5) ......................................................125:- ..............................................125:-
SI-pinnar ungdomslag (SI-card 5) ..............................................100:- ..............................................100:-
SI-pinnar öppen budkavle (SI-card 5) ..........................................75:- ................................................75:-
Hotellogi, vandrarhem etc. ................................................www.10mila.se
1 Tältplats ca 500 m från Arenan. Ingen plats för fordon. Tältplats 1 och tältplats 2 är åtskilda. OBS Begränsad tillgång.
2 Tältplats ca 500 m från Arenan. Med möjlighet att parkera bil med släpkärra eller liten lastbil i närheten av tältplatsen.
Tältplats 1 och tältplats 2 är åtskilda. OBS Begränsad tillgång.
3 Biljett för löparservicebil med tillstånd att parkera kortvarigt – för att släppa av och hämta löpare - nära Arenan OBS! max 2 st/klubb.

Anmälan är giltig först när betalning skett, ange alltid klubbnummer som referens vid betalning.

Huvudfunktionärer
Generalsekreterare Arne Andersson OK Denseln 070 270 91 24 ljusfors@telia.com
Bitr. generalsek. Jonny Karlsson OK Denseln jonny10mila@gmail.com
Tävlingsledare Björn Karlsson OK Denseln 070-204 02 04 bjorn.f.l.karlsson@telia.com
Banläggare Thomas Persson OK Denseln tpkartan@telia.com

Björn Axelsson Finspångs SOK
Carina o Gösta
Lindman Finspångs SOK goesta.l@finspong.com

Information/Press Magnus Strömbäck OK Denseln 0730-202 654 magnus.stromback@edu.
norrkoping.se

Ekonomi Erik Flodin Finspångs SOK 070 236 04 84
Logi Karin Axelsson Finspångs SOK 0122-158 88 karin.axelsson@

finspang.mail.telia.com
Tävlingskontroll. Fred Strömsten Stockholms OF fredstromsten@hotmail.com

Håkan Gustafsson Östergötlands OF
Bankontrollanter Lars Roos Stockholms OF lars.ro@telia.com

Håkan Gustafsson Östergötlands OF
Arrangörscoacher Lars Gerhardsson Föreningen Tiomilakavlen lars.gerhardsson@brfsvartviken.se

Göran Hyttfors Föreningen Tiomilakavlen semiotik@semiotik.se
Christer Nordström Föreningen Tiomilakavlen christer.nordstrom@banverket.se


