
 SKOGSKARLARNAS KLUBB I BLEKINGE

SKOGSKARLSFEJDEN 2017
 
Tidpunkt: Lördag 13 maj 
 
Samling: Hjortakroksskolan i Sölvesborg. Vägvisning från E 22 vid trafikplats nr 46.

Parkering vid Hjortakroksskolan.
 
Program: Ankomst ca kl 10.00 med kaffe och fralla.
 Första start kl 11.00.

Ca kl 14.00  – 14.30 när sista man duschat tar vi oss ner till Sölvesborgsbron 
vilken vi vandrar över till golfbanans restaurang.

 Ca kl 15.00 Lunch med kaffe (inomhus).
 Kulturellt inslag.
 Prisutdelning ca kl 16.30 och avslutning.
 
Banalternativ och regler: 
 Bana 1: 6,1 km för karlar födda 1974 

varje år fr o m 44 års ålder d v s 10½ minut för den 64
 Bana 2:  4,1 km för karlar födda 1952 

för varje år fr o m 66 års ålder d v s 7 minuter för den 72
 Bana 3: 3,2 km för karlar födda 1944 och tidigare (73+). (Tidsavdrag 1 minut 

för varje år fr o m 73
  
 I lagtävlan inräknas 2 karlar från vardera bana.

 
Karta Södra Ryssberget skala 1:10 000 för bana 1 och 1:7 500 för bana 2 och 3. 

Samma karta som vid O
 
Till start  Gångväg 900 meter orange/vit snitsel.
 
Dusch Dusch och omklädning i Hjortakroksskolan.
 
Tävlingschef & Banläggare:  
 
Avgifter 250 SEK, allt inkluderat som betalas via bankgiro nr 

betala kontant eller med swish vid ankomst. Vi har ett begränsat antal Sport
Brickor för utlåning utan avgift.

 
Anmälan Senast 1 maj till

larslindborg@telia.com
OBS I anmälan anges namn, SI
vegetarisk kost.

 
Övernattning Önskas övernattning kontakta Mats Widesjö 

414175 så hjälper vi till med detta.
   
Upplysningar Mats Widesjö mats@widesjo.se
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Hjortakroksskolan i Sölvesborg. Vägvisning från E 22 vid trafikplats nr 46.
Parkering vid Hjortakroksskolan. 

Ankomst ca kl 10.00 med kaffe och fralla. 
Första start kl 11.00. 

14.30 när sista man duschat tar vi oss ner till Sölvesborgsbron 
vilken vi vandrar över till golfbanans restaurang. 

nch med kaffe (inomhus). 
Kulturellt inslag. 
Prisutdelning ca kl 16.30 och avslutning. 

: 6,1 km för karlar födda 1974 - 1953 (43-64år). (Tidsavdrag 30 sek för 
varje år fr o m 44 års ålder d v s 10½ minut för den 64-årige 

:  4,1 km för karlar födda 1952 – 1945 (65-72 år). (Tidsavdrag 1 minut 
för varje år fr o m 66 års ålder d v s 7 minuter för den 72-årige deltagaren)

: 3,2 km för karlar födda 1944 och tidigare (73+). (Tidsavdrag 1 minut 
år fr o m 73-års ålder). 

I lagtävlan inräknas 2 karlar från vardera bana. 

Södra Ryssberget skala 1:10 000 för bana 1 och 1:7 500 för bana 2 och 3. 
Samma karta som vid O-Ringen 2014, etapp 4. 

Gångväg 900 meter orange/vit snitsel. 

Dusch och omklädning i Hjortakroksskolan. 

Tävlingschef & Banläggare:  Mats Widesjö, mats@widesjo.se ; +46(0)708

250 SEK, allt inkluderat som betalas via bankgiro nr 452-3577. Det går också att 
kontant eller med swish vid ankomst. Vi har ett begränsat antal Sport

Brickor för utlåning utan avgift. 

till Lars Lindborg 0451-18032 el. 070-5526384 el. 
larslindborg@telia.com  Gäller Skånes Skogskarlar.  Viktigt att ange födelseår.
OBS I anmälan anges namn, SI-nummer, födelseår samt om man önskar 
vegetarisk kost. 

Önskas övernattning kontakta Mats Widesjö mats@widesjo.se
414175 så hjälper vi till med detta. 

 
mats@widesjo.se ; +46(0)708-414175. 

 
L ETT GEMYTLIGT OCH VÅRFAGERT BLE
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Hjortakroksskolan i Sölvesborg. Vägvisning från E 22 vid trafikplats nr 46. 

14.30 när sista man duschat tar vi oss ner till Sölvesborgsbron 

64år). (Tidsavdrag 30 sek för 
årige deltagaren). 

72 år). (Tidsavdrag 1 minut 
årige deltagaren) 

: 3,2 km för karlar födda 1944 och tidigare (73+). (Tidsavdrag 1 minut 

Södra Ryssberget skala 1:10 000 för bana 1 och 1:7 500 för bana 2 och 3. 

; +46(0)708-414175. 

3577. Det går också att 
kontant eller med swish vid ankomst. Vi har ett begränsat antal Sport-Ident- 

5526384 el. 
Gäller Skånes Skogskarlar.  Viktigt att ange födelseår. 

nummer, födelseår samt om man önskar 

mats@widesjo.se; +46 (0)708- 

LEKINGE! 


