Hellas orientering inbjuder till
Vinterserien/Veckans bana
från 1 mars till och med 31 mars.
Tävlingscentrum vid två stora P-platser belägna vid Hunduddsvägen på Djurgården strax innan
Hunduddsvarvet. Parkering gratis 8 timmar med P-skiva. Tyvärr har den västra P-platsen nu belamrats med
stora snöhögar. En mindre P-plats finns också nere söder om varvet. Samtliga noterade på kartan med P. Flera
avgiftsbelagda P-platser finns vid Djurgårdsbrunn och Kaknästornet. Bägge trafikeras också med buss 69.
Gångavstånd till TC drygt 1 km.
Start och målplats: Stora stenen på norra sidan av Hunduddsvägen. Intill västra P-platsen finns en gammal
anslagstavla (nu något svårtillgänglig), där vi ändå anslår eventuellt PM, teckenförklaring och annan info. Se
också på vår hemsida www.hellasorientering.se. Upplysningar kan också erhållas på telefon 070 6328510.
Bana A – D går enbart norr om Djurgårdsbrunnskanalen. Bana E och F har vi lagt till p.g.a. rådande snöläge med
många vägvalsmöjligheter via väg och stigar och kontrollerna valda i närheten av dessa. De är lagda både norr
som söder om kanalen via tre broar.
Kartan är mycket detaljerad och reviderad 2020-21. Ekvidistans c:a 2 m. Frånsett ev. snötäcke är terrängen
lättillgänglig. Dock är Kaknäsbergets NO-sluttning mycket brant och med många kartdetaljer, som vi utnyttjar
för banorna A, B och C. Därför finns detta område också inflikat på tävlingskartan i en extra ruta i skala 1:2500.
Svårigheterna där kan undvikas via vägval, som särskilt kanske vid snö bör utnyttjas! OBS För att få ut tillräckligt
stort tävlingsområde har kartan för dessa banor också vinklats något, vilket medför att meridianerna ej är
parallella med kartkanten.

Bana A-6 km Skala 1:5000 Bana B-5 km Skala 1:5000 Bana C-3 km Skala 1:5000 Bana D-2 km Skala 1:3333

Bana E-6 km Skala 1:7500 Bana F-4 km Skala 1:6000

Kontrolldefinitioner

Kontrollerna är markerade med liten rödvit snitsel med kodsiffror.
Banorna kommer att finnas tillgängliga i denna inbjudan och på Hellas Orienterings Hemsida
från 1 mars och hela mars ut som Veckans bana.

Livelox hittar du HÄR!
Avgift 20 kr för varje användning av kartan, men prova gärna flera banor.

Swisha avgiften till 123-4149456.

Använd gärna QR-koden här intill.

Djurgården har många intressanta platser. Inom det område som banorna A – D är strängade norr om kanalen,
har vi noterat ett 30-tal sådana, som vi med karta och text vill berätta lite om i ett mini-Naturpass. Några av
platserna är nu också nyttjade i banläggningen. Det kan dröja någon vecka in i mars innan en ”beta”-version blir
klar och kommer in på nätet. Tävlingskartan visar också med små röda + för infoskyltar med historik.
Vi hoppas det blir (i positiv bemärkelse) minnesrika övningar.

Välkomna

