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Väg till karantän 

(cykelväg parallell 

med bilväg) 

Cykel/gångväg till 

arenan 

O-Ringen staden 

Karantän  

(Rosendalsgymnasiet) 

Studenternas IP 

Arena SLU-sprinten 



 

 

 

 

 

 

Karantän Vid Rosendalsgymnasiet, Husargatan 8, ca 3 km norr om O-

Ringentorget. Vid skolan finns parkeringsmöjligheter för såväl cykel 

som avgiftsbelagd parkering för bil. Karantänen öppnar kl. 13.30.  

 

Incheckning sker vid ingången till karantänen. Tävlande som inte 

checkat in i tid kan komma att nekas start. Tävlande som utan 

tillstånd lämnar karantänen för att ta sig till annan plats än starten 

och uppvärmningsområdet innebär normalt nekad start.  

 

Vid karantänen kommer det att finnas tillgång till toaletter och 

vatten.  

 

 

Karantän 

Arena 

x 

Tävlingsområde 

(avlyst område) 

O-Ringen 

torget 

x 



 

 

 

Teknik (mobiltelefoner, datorer, surfplattor, etc.) som innebär att man 

kan följa tävlingen online eller på annat sätt inhämta information om 

tävlingen är inte tillåten i karantänen eller efter att 

incheckningstiden till karantän har gått ut. Otillåten användning 

innebära normalt nekad start. 

Det är också förbjudet att följa tävlingen innan man kommer till 

karantänen, till exempel via Webb-sändningen. 

 

Tävlande som lämnat sin bil eller cykel vid karantänen får hämta 

fordonet efter avslutat lopp men får inte besöka karantänen eller på 

annat sätt vara i kontakt med löpare som ännu inte startat. Ledare får 

vistas i karantän med samma regler som för tävlande. Ledare som 

bryter mot reglerna kommer att avvisas från karantänen. 

 

Test Sportident Air I anslutning till incheckning i karantän kommer det erbjudas 

möjlighet att testa batterispänningen på sportident air-pinnar, då låg 

batterispänning kan innebära att stämplingen inte fungerar.  

 

Även registreringslängden för SI-air-pinnar när man stämplar 

kommer att testas då vi rekommenderar max 3 sekunders 

registreringstid. SI-air-pinnar som har längre inställd registreringstid 

kommer att konfigureras om till 3 sekunder för att minimera risken 

för uteblivna registreringar. 

 

Service i 

karantänen 

 

Det kommer finnas utdelning av vatten, sportdryck, kaffe och 

bananer.  

 

 

Senaste 

incheckning till 

karantän 

 

Efter karantän 

 

D/H18E och D/H20E kl. 15.00.  

D/H21E kl. 16.00.  

 

Att ladda upp GPS-rutter eller annan information om tävlingen 

internet, t ex på Strava, före kl 16.05 är förbjudet och medför 

diskning. Stäng därför av Bluetooth på din telefon innan tävlingen. 

 

Väg till karantän Tävlande rekommenderas att följa anvisade vägförslag (se kartan på 

första sidan).  

Till karantänen är det skyltat från Dag Hammarskjölds väg (sydöst 

ifrån) för gångare, cyklister och bilister. Att anlända till karantän längs 

Kåbovägen är också tillåtet. Det är skyltat från busshållplats Uppsala 

Regementsvägen, där stannar busslinje 1, 3, 4, 8 och 11. Notera att 

det INTE är tillåtet att åka linjebussar som går genom avlyst område 

efter kl 8.00! Samtliga ovan nämnda linjer passerar tävlingsområdet 



 

 

norr om hållplats Uppsala Regementsvägen. Löparen ansvara själv för 

att kontrollera vilka linjer som passerar tävlingsområdet.  

 

 

Avlysning före 

onsdag 27 juli kl. 

8.00 

Det är tillåtet att vistas i det avlysta området men inte att testa 

potentiella bansträckningar. Det ärt alltså inte tillåtet t.ex. att 

provlöpa, provgå eller att aktivt på plats studera och analysera 

terrängen i det avlysta området.  

 

Avlysning från kl. 

8.00 till inträde i 

karantänen 

Det är INTE tillåtet för tävlande att vistas inom avlyst  

område (enligt kartbilden på första sidan) från och med onsdag den 

27 juli kl. 8.00 fram till inträde i karantänen.  

 

Avlysning efter 

genomförd tävling 

Tävlande får efter målgång vistas i tävlingsområdet för att  

t.ex. ta sig till boende, bil eller cykel. Efter målgång får tävlande inte 

påverka tävlingen på något sätt eller kommunicera med personer 

som ej ännu startat eller tävlar.  

 

Verifiering På väg ut från karantänen till start sker en verifiering av SI-pinnen.  

Start  

 

En minuts startmellanrum tillämpas i samtliga klasser. Första start i 

resp. klass sker enligt: 

 

H18E 15:00 

D18E 15:00 

D20E 15:15 

H20E 15:15  

D21E 17:20 

H21E 17:40 

 

Sista start juniorer 17:15 och sista start seniorer 19:00.  

 

Avstånd från karantän till start ca 1300 m snitslad med orange-vit 

snitsel. Ingen förstart. Löpare får lämna karantän när de vill men 

måste följa anvisad väg fram till tidsstart och får ej avvika från den 

vägen annat än på uppvärmningskartan.  

 

Vid starten finns toaletter, vätska och möjlighet att lämna 

överdragskläder. 

 

Startordning D/H18E och D/H20E: Tre startgrupper skapas baserat på 

totalresultat efter de två första etapperna. De 20 bäst totalplacerade 

lottas bland de 20 sist startande, placering 21-70 lottas i en 

mellangrupp och placering 71-120 lottas i första startgrupp.  

D/H21E: Omvänd startordning utifrån totalställning.  

 



 

 

Ombyte och dusch Dusch och omklädningsrum finns i anslutning till målet. Vid 

målområdet finns även tillgång till toaletter och vätska. 

 

Uppvärmningskarta Särskild uppvärmningskarta finns på väg mellan karantän och start. 

Uppvärmningskartor finns att hämta i karantänen. Inga kontroller 

finns utplacerade men det är fritt att röra sig inom det på kartan 

markerade området. 

 

Väskor och 

överdrag 

Lämnas in på anvisad plats i karantänen innan start. Arrangören 

ansvarar för transport av väskan till arenan samt överdrag från start 

till målet. 

 

GPS Lista över GPS-löpare kommer finnas på oringen.se senast onsdag 

lunch 27 juli och vid karantänslokalen. GPS-väst och GPS-enhet delas 

ut vid utcheckning från till karantänen. Löpare som vägrar bära GPS-

sändare enligt arrangörens föreskrifter kan nekas start. Utrustningen 

återlämnas direkt efter målgång. 

 

Kartvändning 

 

Alla klasser har kartvändning efter ungefär halva banan. Vid starten 

kommer del 1 att ligga uppåtvänd i kartlådan. Sista kontrollen på del 

1 är utbytt mot en ny startpunkt på del 2. På del 2 fortsätter 

kontrollnumreringen löpande från del 1, dvs den börjar inte om från 

1 igen.  

 

Stämplingssystem Sportident Air används, det vill säga tocuhfree-stämpling. Tömning 

av brickan sker innan start. Löpare som inte har egen SIAC-bricka kan 

hyra en i deltagarservice på O-Ringenstaden i förväg. Hyrbricka finns 

ej att tillgå i karantänen. Det går bra att använda äldre versioner av 

SportIdentbrickor, men då får löparen stämpla i enheten. 

 

På varje etapp av OL kan endast en SportIdent Air-pinne användas en 

gång. Används en annan löpares SportIdent Air-pinne på SLU-

sprinten så kan den inte användas på 3e etappen av skogs-OL då 

SLU-sprinten är en del av 3e etappen.  

 

Klädsel Inga krav på heltäckande klädsel. Spik- eller metalldubbskor är inte 

tillåtna. Kontroll sker vid utcheckning från karantänen. 

 

Nummerlappar Ordinarie nummerlappar används, glöm därför inte att ta med 

din nummerlapp! 

 

Banlängder D18E: 2,1 km H18E: 2,5 km  

D20E: 2,2 km H20E: 2,6 km  

D21E: 2,4 km H21E: 2,8 km  

Banlängd avser fågelvägen.  

 



 

 

Terrängbeskrivning Blandning av stadsbebyggelse och parkmark. Huvudsakligen hårt 

underlag med inslag av kuperad gräs- och parkmiljö. Större delen av 

banorna går på asfalts- och grusunderlag, men det kan förekomma 

korta avsnitt med något ojämnare underlag. 

 

Biltrafik Området där löpare befinner sig kommer att vara avstängd för 

biltrafik. Bussar i linjetrafik, UTRYCKNINGSFORDON i hög fart (DE 

HAR ALLTID FÖRETRÄDE!) samt boende (till/från privat parkering) 

förekommer. Normal biltrafik förekommer på uppvärmningskartan. 

Funktionärer är utplacerade för att hjälpa till, men det är alltid den 

tävlandes ansvar att visa hänsyn och hålla uppsikt. Var försiktig! 

 

 

Kollisionsrisk 

mellan löpare 

 

Löparna passerar runt hus hörn och genom portar med skymd sikt. 

Trånga passager kan också förekomma. Löpning i motsatt riktning 

kan förekomma på flera av dessa ställen. På några platser finns 

funktionärer utplacerade för att hjälpa till att undvika kollisioner, men 

det är löparens ansvar att hålla uppsikt. 

 

Karta  

 

Ritad/reviderad 2019-2022 

Kartritare: Mats Troeng  

Skala: 1:4 000. Ekvidistans: 2 m  

Tryck: Digitaltryck, Kartsam AB  

Kartnorm: ISSprOM 2019-2 

 

Lokala tecken:  

 × (svart kryss) kan vara större skylt, lekredskap, 

ventilationsanläggning, artilleripjäs, större picknickbord eller 

beachflagga. 

 

Säkerställ att du har koll på gällande sprintnorm, exempelvis vilka 

staket som är tillåtna att passera och det för året nya sättet att 

redovisa tunnelmynningar. Sammanfattning finns här: 

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-

orienteringsforbundet/trana--

tavla/stoddokument/sarskilda_sprintregler_och_karttecken_20220615.pdf  

 

Kartjusteringar Inga kartjusteringar i skrivande stund. Dock kan sena ändringar 

uppstå varför detta PM kan komma att uppdateras. Vid behov 

kommer kartjusteringar finnas anslagna i karantänen samt vid starten. 

 

https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana--tavla/stoddokument/sarskilda_sprintregler_och_karttecken_20220615.pdf
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana--tavla/stoddokument/sarskilda_sprintregler_och_karttecken_20220615.pdf
https://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/trana--tavla/stoddokument/sarskilda_sprintregler_och_karttecken_20220615.pdf


 

 

Avsiktliga 

avspärrningar 

Det förekommer icke-naturliga 

avspärrningar inom 

tävlingsområdet. Dessa är på 

kartan markerade som antingen 

”gräns förbjuden att passera” 

(symbol 708)”, ”opasserbar mur” 

(symbol 515) eller ”opasserbart 

stängsel eller räcke” (symbol 

518). Se exempel till höger. 

 

 

 

 

I terrängen är avspärrningar markerade med staket och/eller blå-gul 

snitsel. 

 
 

 

Förbjudna områden Större områden framgår av kartan markerat med ”Förbjudet område” 

enligt norm. Andra mindre förbjudna yt- och linjesymboler enligt 

sprintnormen kan vara markerade med blå-gul snitsel i terrängen 

(men inte på kartan) för att förtydliga för löparna.  

 

Kontroller Kontroller är markerade med skärm som sitter på en bock. OBS! 

Kontrollerna sitter i vissa områden mycket tätt, var noga med att 

kontrollera kodsiffror.  

 

Kontrollbeskrivning 

 

Finns lösa och tryckta på sidan av kartbilden. Inga kodsiffror är 

tryckta direkt bredvid kontrollnumret på kartan. Maximal storlek på 

ovikt lös kontrollbeskrivning är 195 x 55 mm. 

 

Maxtid 45 minuter.  

 

Prisutdelning Prisceremoni för de 3 bäst placerade löparna sker direkt efter 

målgång, för klasserna DH18E och DH20E cirka 17.30 och för HD21E 

cirka kl. 19.20. 

 

Tävlingsregler SOFTs tävlingsregler gäller.  



 

 

 

Anmälan om 

regelöverträdelse 

Anmälan om regelöverträdelse ska ske skriftligen till   

tävlingsledningen vid Röd utgång inom 2 timmar från tävlingens 

avslutande, senast ca 21.45.  

 

Protester Protester mot tävlingsledningens beslut vid anmälan om 

regelöverträdelse ska lämnas skriftligen till tävlingsjuryn senast 2 

timmar efter presenterat beslut. 

 

Tävlingsledning 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsansvarig SLU-sprinten: Johan J Möller +46(0)703188566 

Tävlingsansvarig O-Ringen Uppsala: Bo Strand  

+46(0)709991873 

Ansvarig tävlingsadministration: Ross Smith 

 

 

Övriga 

funktionärer 

 

Bitr. tävlingsansvarig SLU-sprinten: Tuve Möller +46(0)703890598 

Banläggare: Kate Morrison och Jan Troeng  

Bankontrollant: Annika Billstam 

Speaker: Per Forsberg 

Prisutdelare: Heidi Andersson 

 

Tävlingsjury Johan Näslund, funktionsansvarig tävlingsadministration O-Ringen 

Åre 2023 (sammankallande) 

Helen Hanstock, funktionsansvarig MTBO O-Ringen Åre 2023 

Johan Andersson, tävlingsansvarig O-Ringen Smålandskusten 2024 

Sven-Åke Karlsson, O-Ringen Jönköping 2025 
  


