
Centrum OK bjuder in till

vInterserien
vid Fagersjöskolan

söndagen den 28 januari 2018

 Samling Anmälan och avläsning: Fagersjöskolan, Fagersjö. Havsörnsgränd 16.

 Kollektivtrafik Färd med SL:s buss 165 till hållplats Havsörnstorget rekommenderas, 
därefter ca 150 meter promenad till Fagersjöskolan. Buss 165 passerar 
tunnelbanestationerna Farsta centrum (6 minuters restid), Högdalen (5 minuter) 
och Liljeholmen (24 minuter). Avgångar var 30:e minut fram till kl. 12, därefter 
var 20:e minut. Promenadavstånd från T-Hökarängen: ca 2,4 km. Avstånd till 
pendeltågsstationen Farsta Strand: ca 3 km (notera att cyklar får tas med på 
pendeltåg på söndagar i mån av plats).

 Parkering Mycket begränsade parkeringsmöjligheter! Arrangören uppmanar deltagarna att 
åka kollektivt eller cykla till arenan.

 Banor  

.

 Passager & biltrafik Notera att ett antal passager förekommer i ett delvis komplext system där 
väg 271 korsar järnväg. Dessa passager är markerade på kartan och måste 
användas. De gäller för bana A-D. Se principskiss nedan. Passagerna ska 
användas så att 1. järnvägen korsas endast på bro längs med bilväg (gångbana 
längs bilvägen ska användas) (bana A-D), 2. bilväg korsas endast i gångtunnel 
(korsande av körbanan förbjuden!) (bana A-C) och 3. gångbana längs bilväg 
används för att passera mellan förbjudet område (grusupplag) och bilväg (bana 
A-D). Notera även att biltrafik förekommer på några mindre vägar, iakttag 
försiktighet och ordinarie trafikregler. Ett antal tätlläger förekommer i terrängen. 
Dessa är oftast markerade 
som små förbjudna 
områden på kartan. Visa 
hänsyn och runda.

Bana Svårighetsgrad Längd (prel.) Skala Kupering

A Svår 8,1 km 1:10 000 Måttlig-kraftig
B Svår 5,4 km 1:10 000 Måttlig-kraftig
C Medel-svår 3,3 km 1:7 500 Måttlig
D Medel 2,7 km 1:7 500 Svag-måttlig

E Lätt 1,8 km 1:7 500 Svag



 Karta Högdalstoppen, ekvidistans 5m., skala 1:10.000/1:7.500 (se klassindelning). 
Kartritare: Per Forsgren.

 Stämplingssystem SportIdent.

 Omklädnad Dusch i skolans omklädningsrum. Obs! Endast ett omklädningsrum med dusch 
för herrar och ett för damer. Idrottshallen kan dock disponeras för omklädning 
och förvaring. 

 Servering Lättare servering kommer att finnas.

 Start Mellan 10.00 och 12.00. Inplockning startar ca kl. 13.30. Fri starttid.

 Till start  Ca 1000 m.

 Mål Utbrutet mål intill starten, avstånd ca 1000 m. från arenan.

 Anmälningsavgift 50 kr. Kontant eller mot swish.

 Kontaktperson Martin Karlsson, 070-2779315.

 Banläggare Linus Rispling.

Valkomna


