
Åland 2-dagars – Ahvenanmaan 2-päiväiset 2.-3.4.2022 

TÄVLINGSDIREKTIV  
Huvudfunktionärer 

Tävlingsledare: Tuija Schmidt 
tuija@theschmidts.eu +358 44 585 2541 

Kontaktperson: Tero Viljanen 
 tero.viljanen@pyrinto.fi +358 50 576 6481 
Kontrollant: Tobias Henriksson 

tchenriksson@gmail.com +358400756710 
Banläggare: 

Anton Kuukka 
anton.kuukka@gmail.com +358442707469 
Lauri Kahila 
lauri.kahila@gmail.com +358405199776 

Resultatservice: Keijo Viilo 
keijo.viilo@kolumbus.fi; +358 40 7270166 

 

Tävlingscentral och service 
Tävlingscentral: Hamnsundet Marina 
 
Servering; bl.a. kaffe, bulle, smörgås, korv. Möjligt att betala med kort. 
Försäljning av orienteringsutrustning, Suunnistajan Kauppa 
 
Toaletter (modell bajamaja) 
Första hjälp 
Ingen dusch eller omklädning, men möjlighet att bada i havet vid bryggan. 
Dricksvatten finns. 
 
Vid infon finns möjlighet att betala även med motionssedlar, MobilePay och kortbetalning. 
 

Karta och terräng 
Nyritad karta 7/2021 Anton Kuukka & Tobias Henriksson. 
Kartan är uppdaterad 3/2022 / Anton Kuukka. 
 
Terrängen är typisk åländska berg-i-dagen terräng med varierande detaljrikedom men 
framkomligheten är till största del god och höjdskillnaderna är inte så stora. 
 
Terrängen är till största delen snöfri men på vissa skuggiga ställen finns ännu gammal snö 
kvar, med reservation för eventuella snöfall under tävlingsveckan. 
 



Banläggarens utlåtande och terrängbeskrivning finns här: 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/utlatande/ 
 
Banlängd, antal kontroller, skalor och kartstorleker finns här: 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/banorna/ 
 

Tävlingsregler  

Finlands Orienteringsförbunds grenregler. Deltagande sker på egen risk. 

Tävlingsinfo och stämpelsystem 
Elektronisk stämpling med Emit-systemet. 
Kontrollera att ditt Emit-nummer i startlistan stämmer. 
 
Hyra av emitbricka och eventuella ändringar kan göras vid infon före start. Avgift för att hyra 
emit-bricka är 3 euro. 
 
Kontrollera i nollningsenheten att din tävlingsbricka fungerar. 
Emit-backup-lappar: Finns vid start 
Nummerlappar används inte. 
 
Notera att klasserna H/D10 har en hjälpsnitsel på en bit av banan och som kan utnyttjas som 
stöd. På lördagen är kontrollavståndet 2-3 snitslad i terrängen och på söndagen avstånd 3-4. 
 
Snitsel från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen. 
 

Start och startprocedur 
 
Avstånd till start på lördag 560 meter och på söndag 600 meter. 
 
Första start på lördagen är kl. 17:00 och på söndagen 9:30. Startintervall 2 minuter i alla 
klasser. 
 
Kontrolldefinitioner finns på på kartan (kontrollkoden är inte tryckt intill kontrollringen på 
kartan). Även lösa kontrolldefinitioner finns att få i startfållan, vilka fästes med egna 
hjälpmedel. 
 
Klasserna H/D10 och 12  får sin karta 1 minut före start i egen fålla, övriga får kartan i 
startögonblicket. 
 
Startprocedur: 
4 minuter före start: Namnupprop. Lösa kontrollangivelserna finns tillgängliga . 
3 minuter före start: Emit-brickan nollas. 
2 minuter före start: Modellkartan till påseende. 
1 minut före start: Gå fram till din karta och vänta på startsignal. H/D 10-12 får ta sin karta och 
bekanta sig med banan. 
Startsignal: Ta kartan, försäkra dig om att du tar rätt karta. Din orienteringstävling börja 
 



Vägpassage 
På söndagen passerar de längre banorna en trafikerad väg, vänligen iaktta försiktighet. 

Förbjudna områden och andra restriktioner  
Alla gårdsplaner och stugtomter är förbjudna områden. Visa respekt. 

Odlade åkrar som är förbjudna områden är skilt märkta med förbjudet område på kartan 
 

Startlistor 
 
Startlistor med starttider publiceras senast torsdag 31.3 på kvällen på sidan: 
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/ 
 

Resultat  
Online under tävlingen på hemsidan: https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/aland2022/ 
 

Motionsorientering, direktanmälan 

Direktanmälan vid Info, avgift 12 euro, Emit-hyrbricka 3 euro. 
Motionsorienteringskartorna fås vid start men betalning sker vid infon. 
Två alternativ 3 km eller 5 km; olika banor varje dag. 
Motionsorienteringen använder samma start och mål som övriga klasser. 
OBS! Efter målgång läser motionsorienteringen av sin stämpelbricka i Infon (inte vid 
resultatservicebåset vid målet). 
Fri starttid på lördagen kl. 17:00-18:30 och söndag kl. 9:30-11:00 
Start i egen fålla vid nollningen, då startklockan piper (jämna minuter). 
 

Parkering och vägvisning 
Vägvisning finns på plats kl.15.30. 
Obs! Parkering vid vägkanten, följ parkeringsvakternas anvisningar. 
Vägvisning: Hamnsundsvägen 910, Saltvik, Åland. 
Google Maps: https://goo.gl/maps/eG6QMTEUa3p9mYXd6 
Parkering: vid vägkanten (avstånd till TC 200 m – 1,2 km). Samåk gärna. 
 
Förening med buss! anmäl bussen i förväg till Tero Viljanen tero.viljanen@pyrinto.fi +358 50 
576 6481. 
 

Priser och prisutdelning 
Priserna utdelas från infon på söndagen den 3 april så snart de sammanlagda resultaten för 
två dagar är klara, så att de som skall med färjan hinner hem. Vilka tävlingsklasser som får pris 
framgår vid infon. 
 



Livelox 
Ladda upp din GPS-rutt och jämför med andra på www.livelox.com. 

Direktiv om COVID-19 
 
Kom inte till tävlingen om du är förkyld eller påvisar andra symptom på Covid-19. 
Håll koll på säkerhetsavstånden. 
Ha bra handhygien. 
För närvarande finns inga restriktioner som påbjuder mun- och nässkydd vid tillställningar. 
 

Välkomna! 

 
 


