
 

Inbjudan till 
43-kavlen 

10–11 augusti 
2013  

 

 

Linköpings OK tillsammans med OK Eken och OK Denseln har nöjet att inbjuda till den 
31:e upplagan av 43-kavlen vid Karstorp i Åtvidaberg. Det blir på en helt ny karta i ett 
område som till största delen inte har använts för orienteringstävling. Arenan ligger i 
hagmark intill detta vildmarksområde. 

Vi fortsätter med Duellen som infördes vid förra 43-kavlen. Klubbar får utmana varandra 
och tävla mot grannklubben eller argaste konkurrenten. Matcherna noteras på hemsidan 
före tävlingen och av speakern under tävlingen. Bäst placerade vinnande lag i Duellen i 

varje klass får pris. I år är det finska Anttola Urheilijat som har en fri start i H43. 

Nyheter i år är bl a att vi återinför åldersgränsen 35 år och att vi slår samman de två 
damklasserna till en. 

På söndagen den 11/8 arrangeras 43-epilogen, en individuell tävling med traditionell 
klassindelning vid Vidingsjö motionscentrum i Linköping. 

Tomas Boman, tävlingsledare  

Samling 

Karstorp, söder om Åtvidabergs golfbana. Vägvisning från väg 35 i Åtvidaberg. Därefter ca 
10 min bilväg.  

Koordinater N58.19513, E15.9618 

Karta se hemsidan  

Karta och terräng 

Karta "Karstorp", ritad av Holger Persson och Per-Inge Svensson OK Eken. Reviderad 
2013 av Thomas Persson som också lägger banorna. Skala 1:10 000 för klasserna D43 
och H43, 1:7 500 för H60. 

Terrängen består av tre delar, närmast start yngre skog som är lättlöpt och flack men med 
en del sten i botten. 
Sedan kommer ett område med tätare skog och även ett par hyggen, efter det kommer vi 
ner i det som banläggaren kallar parken. 
Det området består av en detaljrik öppen tallskog med blåbärsris som det enda 
löphindrande, hit kommer alla banor över ca 5 km. 

I tävlingsområdet finns endast ett par mindre stigar samt en genomgående mindre bilväg, 
slutdelen går i hagmark och ekskog. 

http://www.43.lok.se/index.php?page=1249
http://www.43.lok.se/index.php?page=1249


Klasser 

H60 

Fem sträckor. Start lördag 10 aug kl 14:00. 

Sträcka Spridning Svårighetsgrad Banlängd (km) 

1 gafflad svart 4,5 

2 gafflad svart 4,5 

3 rak röd 3,5 

4 gafflad svart 5 

5 gafflad svart 5 

Medelålder minst 60 år. Även öppen för damer.  

D43  

Fem sträckor. Start lördag 10 aug kl 14:15. 

Sträcka Spridning Svårighetsgrad Banlängd (km) 

1 gafflad svart 5,5 

2 rak svart 4 

3 rak röd 3,5 

4 rak svart 4 

5 gafflad svart 5,5 

Medelålder minst 43 år, minimiålder 35 år. Endast damer.  

H43  

Tio sträckor. Start söndag 11 aug kl 01:30. 

Sträcka Spridning Ljus Svårighetsgrad Banlängd (km) 

1 gafflad natt svart 5,5 

2 gafflad natt svart 5,5 

3 rak natt svart 9,5 

4 rak natt/gryning svart 5,5 

5 rak gryning/dag svart 5,5 

6 rak dag röd 3,5 

7 gafflad dag svart 4,5 

8 gafflad dag svart 4,5 

9 gafflad dag svart 6,5 

10 gafflad dag svart 9,5 

Medelålder minst 43 år, minimiålder 35 år. Även öppen för damer. Vid omstart avkortas sträcka 10 
från ca 9 km till ca 6,0 km.  

Anmälan: tider och avgifter 

Klass Normal anmälan senast 28 juli Efteranmälan senast 7 augusti  

D43 / H60 750 kr/lag 1125 kr/lag 

H43 1500 kr/lag 2250 kr/lag 



SI-pinne kostar 30 kr att hyra. Campingruta 7x7 meter kostar 200kr. SI-pinne och 
campingruta kan bokas i samband med anmälan. 

I startavgifterna ingår serviceavgift för utökad speakerbevakning, extra kartomgång samt 
parkeringsavgift. Avgifterna inbetalas i samband med anmälan på bankgiro 5487-4334. 
Utanför Sverige till:  

 IBAN: SE9680 0008 4806 9842 9643 49, SWIFT-adress SWEDSESS 

Anmälan sker i första hand via Eventor. Undantagsvis kan även anmälan tas emot via e-
post 43-kavle@lok.se.  

Information 

Vill ni försäkra er om att inte missa information om tävlingen så anmäl er till 43-kavlens 
nyhetsbrev via e-post. Klicka på rubriken Nyhetsbrev på hemsidan. I nyhetsbrevet 
rapporteras alla större nyheter om 43-kavlen.  

Övrigt 

Elektronisk stämpling med Sportidentsystemet används.  

SOFT:s tävlingsbestämmelser gäller. Det är tillåtet att två eller flera klubbar går samman 
och bildar ett kombinationslag per klass (de bästa löparna skall dock i första hand placeras 
i rena klubblag). Varje löpare får endast delta i en av klasserna D43, H43 eller H60.  

Camping vid TC i egna tält och husvagnar (ej förtält). Parkeringen ligger i anslutning till 
campingen och TC.  

Välförsett marketenteri.  

Tävlingsledning 

 Namn Telefon Epost  

Tävlingsledare Tomas Boman 0702-562378  tomas.boman@bredband.net 

 Pär Ericsson 0703-283176  per.eriksson@atvidaberg.se 

Information Lennart Sturesson 0706-651134 lennart@lok.se 

Banläggare Thomas Persson   

Ban- och 
tävlingskontrollant 

Kjell Holm   

Adresser 

43kavle@lok.se  

Linköpings Orienteringsklubb 

Vidingsjö, LOK-gården 

589 53 Linköping 
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