
Trots svåra tider och trots att alla andra nationella och 
internationella tävlingar 2020 har blivit inställda, 
inbjuder Göteborgs Rävjägare (GRJ) och SSA till  

 

SM 3.5 MHz i radioorientering 
Lerum, 14–15 augusti 2020 

 
 

 
 
Preliminär version. Uppdaterad information kommer att skickas till anmälda i början av augusti. 

Tävlingscentrum: Lerums OKs klubbstuga i Härskogen, Lerum. Adress: Härskogsvägen 111. Position: 
57.7358,12.3430. 

 

Faciliteter: Övernattning i 9 sovrum med totalt 20 sängar. Madrasser, täcken, kuddar. Dusch, bastu, fem 
toaletter. Badsjö inom 200 m. 

Tävlingar: Enligt SM-regler, vilket t ex innebär 

• Gemensam start, sluttid vid sista kontroll inom maxtiden 
• Alla klasser ska ta alla kontroller. 
• 5 kontroller på natten. Maxtid 120 minuter. Banläggare: Erik Sandwall 
• 7 kontroller på dagen. Maxtid ca 140 minuter. Banläggare: Robert Petersson 
• Terräng: Kuperad skogsterräng med mossar och stigar. Biltransport 15–20 minuter från 

tävlingscentrum båda dagarna, norrut på fredagen och söderut på lördagen. 
• Stämpling: SportIdent, lånepinnar finns 
• Frekvens: 3,579 MHz. 
• Kartor A4, skala 1:10000, ekvidistans 5 m. 
• SM-regler: http://www.pejla.se/sm_rules.htm 
• Jury och bankontrollanter: Erik Agrell och Lars Renberg 

Coronaanpassning: 

• SM-mötet och prisutdelningen hålls om vädret tillåter utomhus. Möjlighet ges till online-deltagande 
vid SM-mötet. 

• Det går bra att tälta utanför stugan. 
• De som vill får ordna boende på egen hand och komma direkt till tävlingarna. 
• Deltagare och arrangörer med sjukdomssymptom får inte komma. 



• Under tävlingarna håller vi 2 m avstånd. Trängsel vid stämpling, start och samling undanbedes. 
• Vi försöker hålla avstånd även i stugan, men det kommer inte att vara möjligt fullt ut. 
• Tänk på handhygienen. 
• Deltagande sker på egen risk (så är det ju alla år men det är värt att betona extra i år). 
• SM ställs in om det blir färre än 10 anmälda. 

Kuriosa: SM och NM arrangerades av GRJ på samma plats i Härskogen 1971, så vi kan fira 49-årsjubileum i 
år. I samband med tävlingarna 1971 skapades GRJs logotyp, som återges i inbjudan ovan. Den var 
försvunnen i många år men återfanns 2015 av Gunnar Svensson, som vann 1971. 

Program fredag 14 augusti 2020: 

• 18:30–19:30 incheckning och kartutdelning 
• 19:30 SM-möte 
• 20:30 avfärd i egna bilar 
• 20:50 samling vid tävlingsområdet, kartutdelning för dem som kommer direkt 
• 20:55 solnedgång 
• 21:10 promenad till startplats 
• 21:38 gemensam start, sändarna och tidtagning startar 21:40 
• Dusch och nattmat i stugan 

Program lördag 15 augusti 2020: 

• 8:00–9:00 frukost och kartutdelning 
• 9:15 avfärd i egna bilar 
• 9:40 samling vid tävlingsområdet, kartutdelning för dem som kommer direkt 
• 10:00 promenad till startplats 
• 10:28 gemensam start, sändarna och tidtagning startar 10:30 
• Dusch och prisutdelning vid stugan 

Avgift: Ca 300–400 kr vilket inkluderar övernattning, enkel nattmat, frukost, kartor, dusch och bastu. Något 
billigare för den som inte övernattar eller äter. 

Anmälan: Preliminär anmälan senast 28 juli per epost till [adress borttagen]. Ange: 

• Namn och klubb 
• Klass eller födelseår 
• Mobiltelefonnummer 
• Sportident-nummer eller om du vill låna pinne 
• Boende: [stugan/tältar/annat] 
• Nattmat och frukost: [ja/nej] 

Välkomna! 
Erik, Erik, Lars och Robert 


