Sommarserien 24 juni 2014
Samling: Årstaliden, vid dansbanan. Se infogad karta.

Bilparkering: Ingen parkering vid samlingsplatsen. Det är ont om tillgängliga
parkeringsplatser i närområdet. Kollektiva färdmedel rekommenderas å det starkaste!
Allmänna kommunikationer: Närmast samlingsplatsen (ca 200 m) ligger hållplats
Sköntorp som trafikeras av busslinje 164 från Skanstull, Gullmarsplan eller Valla torg.
Relativt glesa turer.
Linje 160 från Gullmarsplan, Årstaberg eller Liljeholmen till hållplats Åmänningevägen
(därifrån ca 450 m promenad). Från Gullmarsplan går linje 168 till samma hållplats.
Tvärbanan (linje 22) till hållplats Årstafältet, därifrån ca 600 m promenad.
Klasser och banlängder:
A

7,3 km

B

5,5 km

C

4,3 km

D

3,6 km

E

2,6 km

F

2,4 km

(kartbyte)

(lätt)

Terräng och karta: "Extrem" närskog med ett tätt nätverk av gång-/cykelvägar och
stigar. Otydliga stigar, och även några tydliga stigar som inte är markerade på kartan
förekommer. Det finns ett antal kojor som inte syns på kartan. Kuperingen är måttlig till
stark då nästan hela skogen ligger i en sluttning ned mot Årstaviken.
Var uppmärksam på att Årstaskogen är ett populärt område för motionärer, flanörer,
kolonister och hundägare, och även hyser några tillfälliga boplatser. Också rådjur brukar
ströva i området. Använd omdömet och visa hänsyn!
Då skogen används för skolorientering sitter relativt många skärmar ute som inte har med
detta arrangemang att göra.
Årstakartan, upprättad av Stockholm City Cup 2003. Hjälpligt reviderad i vissa delar av
banläggarna, 2014. Skalan är 1:10 000 för de längre banorna (klass A och B) och 1:7 500
för övriga.
Start: Fri start kl. 16:00-19:00. Snitslad väg till starten, avstånd 300 m. Glöm inte att
startstämpla!
Maxtid: Det finns ingen maxtid, men kontrollerna börjar tas in från kl. 20:30.
Anmälan: Vid samlingen. Avgift 50 kr, endast kontant betalning. Ta gärna med jämna
pengar!
Servering: Föreningen Årstablick som förvaltar Årstalidens dansbana kommer erbjuda
kaffe och fika i sin kiosk.
Faciliteter: Ett dass finns vid samlingen. Omklädningsrum och dusch finns inte.
Arrangemangsansvariga och banläggare:
Sara Jonasson, sarajos@hotmail.com
Mattias Ågren, herr.agren@gmail.com

