
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Välkommen 
Det blir en resa även i år-denna gång till vackra Västervik! 

Det var tänkt att resan till Mora och 10-års jubileet skulle bli den sista resan jag arrangerade. Men så kom pandemin och 

rubbade på förutsättningarna och resan 2020 fick ställas in. Så mycket roligare då att vi kunde genomföra resan 2021 i 

stället, dock med Coronaanpassade regler. Det blev så lyckat och entusiasmen från deltagarna så stor att jag bestämde 

mig: vi kör ett år till! 

Eftersom Folkhälsomyndigheten/Regeringen nu har släppt på alla restriktioner så kommer resan att genomföras på 

samma sätt som tidigare. Dock kommer vi ha ”startgrupper” även i år främst av den anledningen att det är små 

parkeringsytor vi har att tillgå. 

Jag har många gånger fått tips om Västervik, och eftersom jag har varit där när barnen var små och campat och redan då 

gillade platsen så bestämde jag mig. Vi åker till Västervik. Och när den lokala orienteringsklubben direkt nappade på 

erbjudandet så var saken klar.  

Jag vill understryka att denna resa vänder sig till alla orienterare i hela landet oavsett ålder även om flertalet deltagare 

är ”veteraner”. Resans målsättning är att orienterare med familj får träffas under 4 dagar och tävla, umgås och upptäcka 

vårt vackra land.  

Kom du också och var med på denna spännande resa. Man vet aldrig, detta kan vara sista chansen att få vara med på en 

”Veteranresa” i Alf Lindbergs regi! 

Välkommen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tävling 
SAMMA UPPLÄGG SOM FÖRRA ÅRET 

Redan på måndag den 13 juni inleder vi årets resa med en sprinttävling. 

Det blir alltså 3 individuella tävlingar, en sprint, en medel och en lång samt en 

stafett sista dagen. Måndag 13 juni, tisdag 14 juni och onsdag 15 juni. Resan 
avslutas med en budkavle på torsdag 16 juni. Precis som förra året kan man välja 

att springa en tävling eller flera. För att kunna vinna sin klass/bana och få pris, 

måste man springa alla tre deltävlingarna eftersom det är det sammanlagda 
resultaten som räknas. Stafetten indelas i olika klasser. (läs mer på 

tävlingsinbjudan). Det finns även öppna banor för de som inte vill springa 
stafetten på torsdagen. Anmälningsavgift är 150 kr för sprinten, 150 kr/dag för 

tisdag-onsdag och 300 kr/lag i stafetten. Avgift för öppna klasser är 150 kr.  Priser delas ut till sammanlagd segrare per 

bana efter tre etapper. Dessutom utlottas priser i alla klasser. Även priser på stafetten. Anmälan till tävlingarna görs på 
www.veteransidan.com/resor  

senast 2022-04-30. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Boende 

 

Jag har tecknat ett avtal med Västervik Resort som ger oss rabatt på boende i stuga eller på 
campingplats.  
Ni bokar boende genom att ringa till www.vastervikresort.se. på telefon 0490-25 8000 Från den 1 mars 2022 anger Ni 

koden ”VSOM2022” vid bokningstillfället, då dras rabatten av automatiskt på boendepriset.  

Logi, Prisexempel   
Campingstugor  
4-bäddsstuga Ekö/Björkö: 985:-/stuga och natt. 

Ord. Pris 1550: -. 
4-bäddsstuga Granö: 870:-/stuga och natt. Ord. 

Pris 1275: -. 
5-bäddstuga Vidö: 985:-/stuga och natt. Ord. 

Pris är 1 275: - 

Önskar man lakan/handduk set: 140:-/person 
Städ av stuga: 550: -  

 

Campingplatser  
Campingplats för husbilar/husvagnar med el 
300kr/natt. Ord. Pris 475 kr. 

 



 

 

 

 

Buffé 
Det blir en traditionell Buffé i år vid Västervik Resort. 
I Buffén ingår följande: 

Potatissallad, Pastasallad med lax, Grönsallad, Kycklingspett, Chorizo, Rotfruktsgratäng, Kall vitlökssås, Tzatziki 

och Bröd/smör. 
 

Buffèn kostar 249 kr/person. Betalas i samband med anmälan, dock senast 2022-05-20 via www.veteransidan.com 

Bokning av Buffén görs via www.veteransidan.com 

Varje deltagare, även de som inte är med och tävlar, skall göra en bokning via Veteransidan.  

OBS! vid anmälan skall Ni som har ev. allergier 

eller behöver specialkost, ange det! 

Underhållning 

I samband med Buffèn blir det även prisutdelningar för de 3 första 

etapperna. Dessutom trivsam underhållning av Sveder Peder och 

hans kompanjon från kl. 17:30 till ca 21:00.  

 

Kontaktuppgifter 

Västervik Resort 

Hemsida: www.vastervikresort.se 
E-post-adress: vastervikresort@vastervik.se 

Telefon: 0490-25 8000 



 

 

 
 

 

 

Program 
Måndag 13:  Individuell sprinttävling 

med 5 banor. 

Startgrupper mellan kl. 

17.00–19.00. Du väljer 

startgrupp i samband med anmälan. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk 

(Tävlingsinformation) på veteransidan.com 

Tisdag 14: Individuell tävling med 5 banor. Startgrupper mellan kl. 09.00–11.00. Du väljer startgrupp i samband med 

anmälan. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk (Tävlingsinformation) på 

veteransidan.com 

  

Onsdag 15: Individuell tävling med 5 banor. Startgrupper mellan kl. 09.00–11.00. Du väljer startgrupp i samband med 

anmälan. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk (Tävlingsinformation) på 

veteransidan.com 
 

 Vi fortsätter med startgrupper 
 STARTGRUPPER: Vi har nu levt med Coronapandemin i 2 år. Det har lärt oss orienterare mycket hur vi 
 kan anpassa oss för att skapa en säker miljö för vår trevliga sport. Inte bara därför, utan för att idén med 

 startgrupper är bra. I år behöver vi även startgrupper med tanke på begränsade möjligheter för parkering. 

 Ni deltagare kan därför välja en startgrupp för de individuella tävlingarna även i år. Ni kan välja mellan 
 4 olika startgrupper. 09:00-09:29, 09:30-09:59, 10:00-10:29 och 10:30-11.00. Varje startgrupp har max 50 

 deltagare. Vi gör detta för att sprida ut deltagarna något så att inte alltför stor trängsel uppstår. Ni 

 anmäler (samtidigt som tävlingsanmälan) vilken startgrupp du föredrar. Det blir alltså ”först till kvarn” 
 som gäller för att välja startgrupp. Om en startgrupp är full så flyttas deltagaren till nästa startgrupp. 

 Alf Lindberg förbehåller sig rätten att välja startgrupp åt deltagarna. . 

 Torsdag 16:  Stafett, 5 gafflade banor och 2 öppna banor. Detaljerad tävlingsinformation finns på en 

 länk (Tävlingsinformation) på veteransidan.com 

Banlängder klass  

130: 3,3 km.  Start: 10.00. 
                       140: 2,7 km.  Start: 10.10.  

                        150: 2,3 km.  Start:10.20. 
                        160: 2,0 km.  Start:10.30. 

                        Mix:2,7 km. Start:10.30. 

                        Öppen 1: 3,3 km. Fri start: 9.30-10.30. 
                        Öppen 2: 2,3 km. Fri start: 9.30-10.30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartor: Sprint/Måndag, Skala 1:4 000, ekv. 2 m. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk 

(Tävlingsinformation) på veteransidan.com 

 Banläggare: Jakob Lööf 
 

Lång/Tisdag. Skala 1:7 500, ekv. 5 m. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk 

(Tävlingsinformation) på veteransidan.com 
 Banläggare: Simon Jakobsson. 

 
Medel/Onsdag. Skala 1:7 500, ekv. 5 m. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk 

(Tävlingsinformation) på veteransidan.com 

 Banläggare: Jakob Lööf. 
 

Stafett/Torsdag. Skala 1:7 500, ekv. 2,5 m. Detaljerad tävlingsinformation finns på en länk 

(Tävlingsinformation) på veteransidan.com 
 Banläggare: Jakob Lööf. 

 
 Startavgifter. Måndag: 150 kr, tisdag: 150 kr, onsdag: 150 kr, torsdag(öppna): 150 kr. Stafetten: 300 

 kr/lag. 

 OBS! Medlemmar i ”Sörmlands OL-veteraner” har en subvention från föreningen på 200 

 kr/deltagare. För att kunna tillgodoräkna sig den ersättningen måste medlemsavgiften för 2022 

 vara betald. 

 Sammanlagt individuellt resultat efter 3 etapper (måndag, tisdag och onsdag) är segare i resp. klass. 

 

Betalning 

Anmälningsavgifterna betalas till Alf Lindberg. Mer info om kontonummer o.s.v. kommer på hemsidan. 

OBS! Inga avbokningar kan göras efter 2022-05-15 och anmälaren förbinder sig att betala alla 

anmälningsavgifter efter detta datum. Senaste betalningsdag är 2022-05-30. 

 

 



 

 

 

Övrigt 

PM 

 Eventuella korrigeringar/ändringar och nya uppgifter kommer i PM innan tävlingarna. 

 Information 

 Information, inbjudningar och anmälan till denna resa finns på www.veteransidan.com/resor. Frågor, 

 kontakta Alf Lindberg, 076-10 40 961 eller via mejl alf.lindberg@koping.net.  

 

 


