
Preliminärt PM – Hemavan 24

Program

Torsdag 15-21
Incheckning och utlämning av kartor på Hemavans Fjällcenter.

Torsdag 18-21
Inritning av kontroller utifrån mallkartor på Hemavans Fjällcenter.

Fredag 9-11
Incheckning och utlämning av kartor för sent ankomna lag.

Fredag 13.00
Frågestund och några ord från tävlingsledningen.

Fredag 14.00
Start för Hemavan 24

Lördag 14.00
Sista målgång för Hemavan 24, utanför Hemavans Fjällcenter.

Lördag 20.30
Prisutdelning

Incheckning
Vid incheckning erhåller laget en lagpåse innehållande en uppsättning kartor per lagmedlem, eventuellt 
hyrd SportIdent-bricka och 2 nummerlappar per lagmedlem. Laget måste skriva under, att tävling sker på
egen risk, på en blankett innan lagpåsen erhålles. Om laget har anmält en egen SportIdent-bricka ska 
denna tas med till incheckningen för att kontrollera nummer.

Kontrollinritning
Lagen ritar själv in kontrollerna utifrån mallkartor som görs tillgängliga från torsdag kväll. I samband 
med inritningen tillhandahålls även kontrolldefinition samt eventuell tilläggsinformation. Var noga med 
att ta del av denna tilläggsinformation!

Måltider/Kamratmåltid/Prisutdelning
Lördag kväll (18.00-20.00) är det kamratmåltid på Hemavans Fjällcenter. Kostnad 219 kr, köpes i 
receptionen till Hemavans Fjällcenter. Eventuell specialkost meddelas vid köpet. Efter måltiden startar 
prisutdelningen med nyttopriser till de främst placerade samt utlottning bland övriga deltagare. 
Torsdag-Lördag serveras mat av Buffé-modell på Hemavans Fjällcenter, 99 kr för lunchbuffé och 159 kr 
för middagsbuffé. Hemavans Fjällcenter serverar även stor fjällfrukostbuffé för 85 kr.



Tävlingen

Kartan
Särtryck ur Lantmäteriets öppna kartdata, Skala 1:50 000, 20 m ekvidistans. Kartan är tryckt på så 
kallade NeverTear-papper som är riv- och vattentåliga. Tänk dock på att olika vattenfasta pennor kan 
fastna olika bra. Vi tillhandahåller även 1 plastficka per lagmedlem.

Starten
Gemensam start 14:00 från botten av centrum-backen, följ anvisad väg till startpunkt. Startpunkt måste 
passeras.

Kontroller
Banan består av drygt 30 kontroller som är markerade med orienteringsskärm. Kontrollerna får tas i 
valfri ordning. Stämpling sker med det elektroniska stämplingssystemet SportIdent. Vid stämpling, 
invänta ljud och ljussignal. Skulle en kontroll mot förmodan inte fungera finns en bokstav angiven på 
kontrollen som ska anges vid målgång.

Kontrolldefinition
Vid kartinritning erhålles en kontrolldefinition som beskriver kontrollpunkterna.

Radiokontroller
Några av kontrollerna på banan är förutom den vanliga stämplingsenheten försedd med en radiokontroll.
Stämpla först i den vanliga stämplingsenheten, sedan i radio-kontrollen.

Poäng
Varje kontroll är värd ett visst antal poäng beroende på åtkomlighet, svårighetsgrad och strategisk 
betydelse. Det lag som samlat flest poäng vinner tävlingen. Skulle två lag har lika många poäng, vinner 
det lag som var först i mål.

Nummerlappar
Nummerlappar ska bäras ovikta, och väl synliga på höger ben, samt bak på ryggsäcken. Avsaknad av 
nummerlapp kan medföra tidstillägg.

Tältläger
En av kontrollerna på banan är en bemannad kontroll med tältläger. Tävlingsledningen tillhandahåller 
här varmt vatten och möjlighet till en kortare vila i ett uppställt tält. Notera dock att vi, vid många 
samtidiga lag, inte kan garantera varken direkt tillgång till varmt vatten eller sovplats. Det finns ingen 
möjlighet att lägga ut eller lämna kvar utrustning i tältlägret.

Kontrollen kommer vara bemannad under hela natten. 

Skräp
Fjällområdet ni springer i är ett naturreservat, vilket innebär att det är om möjligt ännu viktigare att hålla
fjället rent. Det är alltså absolut förbjudet att lämna någonting på fjället. I tältlägret kommer det finnas 
möjlighet att slänga skräp.

Tidsgräns
Har laget inte kommit i mål efter 24 timmar får man poängavdrag. Avdraget är 1 poäng per påbörjad 5-
minuters period.



Renar
Tävlingen genomförs i ett renbetesområde. Vi arrangerar i samförstånd med samebyn och förutsätter att 
samtliga tävlande gör det enkelt för oss att arrangera tävlingen framöver. Undvik i möjligaste mån att 
närma er renarna och visa hänsyn till de som har fjället som arbetsplats.

Säkerhet
Tävlingen genomförs delvis i högalpint område. Tävlingsledningen förutsätter att lagen inte utsätter sig 
själv för onödig fara. I området finns branta partier både med och utan snöfält. Dessa är direkt livsfarliga
att beträda. Banan är lagd så att man ej ska behöva beträda dessa områden. Tävlingsledningen svarar 
gärna på frågor gällande lämpliga och olämpliga vägval. Fråga hellre en gång extra än att tvingas 
vända tillbaka längs banan. De områden som på kartan är utmärkta som glaciärer är absolut förbjudna 
att passera. Generellt gäller stor försiktighet vid passering av vattendrag.

Hemavan 24 är en fjällorientering, och ingen deltagare förväntas utöva varken klättring eller alpinism.

Förbjudet område
Alla områden som försätter ditt lag i uppenbar fara är förbjudet att beträda. Vissa områden är markerade 
på mallkartan som rött raster. Dessa områden ska ses som en förtydling av farliga områden som kanske 
inte uppenbart är farliga. Beträdande av förbjudna områden kan innebära diskvalificering.

Utomstående hjälp
Det är förbjudet för lagen att ta emot hjälp utifrån. Det är alltså helt förbjudet att köpa/ta emot mat längs 
vägen annat än den som serveras av arrangören vid tältlägret. Det är också helt förbjudet att placera ut 
mat/andra förnödenheter längs banan i förväg.

Obligatorisk utrustning
All obligatorisk utrustning ska kunna uppvisas när som helst under tävlingen och i samband med 
målgång.

Vi rekommenderar barometrisk höjdmätare, men alla typer av GPS-mottagare (fristående GPS-enheter, 
träningsklockor med GPS-mottagare, mobiltelefoner, etc) är förbjudna. Den obligatoriska 
mobiltelefonen skall bäras nedpackad i ryggsäcken och plomberad av arrangören innan start.

Självklart förutsätter vi att kläder och utrustning är i lämplig storlek för respektive användare.

Obligatorisk personlig utrustning

 Långärmad förstärkningströja min 150 g. Ex dun, fleece eller ull. Extra underställströja är ej 
godkänd.

 Kompass 

 Mössa 

 Ryggsäck 

 Underställströja 

 Vantar/handskar 

 Vattenbehållare 



 Vindtät och regntålig jacka med huva och tejpade sömmar. Ex Goretex

 Vindtät och regntålig byxa med tejpade sömmar.

 Sovsäck

 Visselpipa 

 Pannlampa med batteri 

 Mat för 24 timmar på fjället 

 Nödproviant tex en bar, sportdryckspåse etc, skall kunna visas upp vid målgång.

Obligatorisk lagutrustning

 Karta (tillhandahålles av tävlingsledningen)

 SportIdent-bricka (egen, eller tillhandahållen av tävlingsledningen) 

 Sjukvårdsutrustning. Ex. skavsårsmaterial, kompresser, enkel binda eller första förband. 

 Vattenfast penna 

 Vindsäck eller tält.

 Mobiltelefon med tävlingsledningens telefonnummer inprogrammerade.
Björn: 0706-869 568, Emil: 0705-779 120

 Observera att alla former av GPS-mottagare är förbjudet att använda.

Lagets ansvar

 Laget får ej ta emot utomstående hjälp (t.ex. utrustning och mat). 

 Laget är skyldigt att hålla ihop under hela tävlingen även vid skada, olycka eller dyl. 

 Laget är skyldigt att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger. 

 Om laget bryter tävlingen, måste de anmäla detta till närmaste funktionär. Det är inte tillåtet att
en lagmedlem fortsätter på egen hand. 

 Laget är skyldig att bistå annat lag som behöver hjälp vid skada eller annan fara. 

 Laget får inte utsätta sig själv eller andra lag för omotiverad fara.

 All nedskräpning är absolut förbjuden. Det laget tar ut på fjället ska med hem igen, matpåsar, 
gasbehållare, strumpor mm. Det är tillåtet att slänga skräp på anvisad plats i tältlägret.

 Laget är skyldigt att ta del av den eventuella tilläggsinformation som tillhandahålls i samband 
med inritningen.



Diskvalificering/ poängavdrag
Laget kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Blir laget diskvalificerat erhålles ingen 
återbetalning av deltagaravgiften.

Ett lag kan bli diskvalificerat / få poängavdrag om: 

 Laget inte medför all obligatorisk utrustning under hela tävlingen. 

 Om laget inte håller ihop under hela tävlingen. 

 Laget inte följer de direktiv som funktionärerna ger. 

 Laget inte följer de regler som har givits innan och under tävlingen. 

 Något som inte har förutsetts av tävlingsledningen men som bedöms så pass allvarligt att det 
skall medföra diskvalificering. 

Protest
Lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast 30 min efter målgång. 

Tävlingsledningens befogenheter
Tävlingsledning har rätt att: 

 Besluta vilka lag som får deltaga. 

 Diskvalificera lagen. 

 Ändra banans utseende. 

 Bryta eller skjuta upp tävlingen pga väderförhållanden och är då inte återbetalningsskyldig. 

 Behandla protester och efter att ha hört alla inblandade, enväldigt besluta i ärendet. 

 Plocka lag av banan även innan maxtiden gått ut. 

 Genomföra generella eller slumpvisa kontroller av utrustning närsom under tävlingen gång.

 Justera regler och riktlinjer under tävlingens gång.

Tävlingsledningen
Tävlingsledare / Banläggare Björn Rydvall (0706-869 568)
Tävlingsledare / Banläggare Emil Ljungdahl (0705-779 120)

LYCKA TILL!
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