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VÄLKOMNA TILL VÅRRULLEN 2010 
 
Här följer några kompletteringar till den information som finns i inbjudan: 
 
Banor:   1   2    
Total längd:  55 km   74 km    
Längd O-sträckor:  31 km   50 km    
Antal O-sträckor:  3   3    
Antal PK/OK/IK ca 30  ca 70   
 
Start:   Flytande start från TK O utanför samlingsplatsen med 2 minuters mellanrum. 
 
Körorder:  För bana 1 utdelas körorder för hela tävlingen vid genomgången kl 15.00.  

För bana 2 utdelas körorder i startögonblicket från respektive TK. 
Kontrollera att ni får rätt körorder med rätt antal sidor före avgång från TK. 

 Kartskalor 1:2 000, 1:15 000, 1:25 000, 1:50 000.  
 Bana 2 kör även på svartvit ekonomisk karta i skala 1:10 000. Den är kartlagd 

1965. Många nya hus och vägar har tillkommit sedan dess, så räkna kurvorna! 
 
Tidkort (Kontrollkort): Tänk på att en kontroll endast kan stå i en angivelse. Extra notering ger 3 prick. 

Vid felnotering ska rutan kryssas med ett tydligt kryss och rätt kodbokstav 
noteras i följande ruta. Kladdig ruta räknas som felnotering och ger 3 prick. 
Eventuella kodsiffror i övre vänstra hörnet på kontrollskyltarna ska inte noteras. 
Bana 1 har inga informationskontroller (IK). 
 

Maxtid: 3 timmar för Bana 1, och 4 timmar för Bana 2. 
 Ankomst till och avgång från TK registreras i SportIdent-pinnen,  

men tidtagning sker endast på O-sträcka 3 för Bana 2. 
 

Endast belagda vägar: De första två O-sträckorna går på asfalterade vägar med ett enda undantag, och 
där står det ”(grusväg)” i körordern. Ni ska alltså inte köra in på några gräs- eller 
grusvägar, för då kör ni fel väg !!! 

  
Visa hänsyn: En stor del av Bana 2 går i tätbebyggt område som är hastighetsbegränsat till 50 

km/tim. Men kör inte fortare än 20-30 km/tim när ni ser människor på eller i 
närheten av vägen. Visa att ni är tacksamma för att de har vänligheten att låna ut 
sin privata väg till er denna lördag eftermiddag. 

 
Prisutdelning: Sker efter att alla tävlande har kommit i mål.  
 
”Bana 3”: Tävlingsekipage med kartläsare som i vanliga fall brukar eller har för avsikt att 

tävla på Bana 3 tilldelas inga seriepoäng för Bana 2 i Sydsvenska Bil-O serien och 
betecknas därför som ”Övriga” i resultatlistan. 

 


