
TÄVLINGSDIREKTIV / UNGDOMENS JUKOLA 
 
37:DE UNGDOMENS JUKOLA DEN 20 AUGUSTI 2022 I KOTKA 
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 

• Löpordingarna bör vara inskrivna senast på fredagen den 19 augusti kl. 14.00. 

• Tävlingscentret är Tampsa skidcentrum 

• Parkering 400 – 1200 m från tävlingscentret 

• Eftersom det går högspänningskablar ovanom tävlingscentret är egna flaggor och vimplar förbjudna på 

klubbtältområdet. Det finns ett skilt område för flaggor och vimplar. 

• INFO öppet på fredagen den 19 augusti kl. 17.00-21.00 och på lördagen den 20 augusti kl. 8.00-

18.00 

• Tävlingsmaterialet avhämtas klubbvis mot kvittering från INFO 

• Kartan 1:7500, ekvidistans 5 m, storlek A4 

• Kontrollkoderna finns inte efter kontrollnumret → kolla kontrollbeskrivningen 

• Publikkontroll på varje etapp 

• GPS tracking på etapperna 1, 2, 4, 5, 6 och 7 

• Ett ingärdat område för stödpersoner på etapperna 3–5 

• Samstart kl. 11.00, inrop börjar kl. 10.30 och slutar kl. 10.50 

• Rätt fålla för växling och mål enligt anordnarens direktiv 

• Visualisering av tävlingsfunktioner kl. 10.15 

• Omstart för etapperna 2 – 7 kl. 15.00, inregistrering och växling stängs kl. 14.50 

• Det är förbjudet att följa Nät-tv sändningen med egen mobilenhet 

• Tvättmöjlighet på Kyminkartanon koulu, 400 m från tävlingscentret 

• Prisutdelning kl. 15.45, de 15 bästa klubblagen och det bästa kombinationslaget får pris 

• Kartreturnering från INFO från kl 15.00 framåt 

• Pastalunch (9,50 € om ni har beställt den i förväg, 11 € annars) serveras kl. 10.30-16.00 

 

 

ALLMÄNT 

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling med 7 etapper för klubblag. Deltagande 

för olika etapper är begränsat så att endast de tävlanden som hör till rätt serie får delta. Dessa serier är an-

givna i tabellen ”Banor och etapper”.  



De klubbar som inte har tillräckligt med unga löpare kan bilda kombinationslag. Kombinationslag kan också 

bildas av en kommuns skolors elever eller av en ungdomsförenings medlemmar. De lag som har fått lov av 

TA att avvika från tävlingens allmänna regler, så att en flicka löper en pojketapp eller en pojke löper en 

flicketapp, klassifiseras också som ett kombinationslag. Då dessa lag grundas bör beaktas att meningen är 

att så många unga som möjligt kan delta i stället för att dessa lag skulle tävla om topp-placering. De klubbar 

som har gjort ungdomsavtal är inte kombinationslag om ålderskraven uppfylls. 

Alla klubblag bör följa de ålders- och könanvisningar som anges i tabellen ”Banor och etapper”. 

Arrangören bildar kombinationslag av de enskilda orienterare som har anmälts till löparbanken. 

TÄVLINGSREGLER 

I tävlingen gäller SSL:s (Finlands Orienteringsförbund) grenregler och arrangörens direktiv. Det är förbjudet 

att använda orienteringsspikskor. Dubbskor är tillåtna. 

Tävlingen arrangeras av Kymin Suunnistajat ry. och Vehkalahden Veikot ry. Som bakgrundsaktörer verkar 

Finlands Orientertingsförbund och Kaukametsäläiset ry. 

De slutliga tävlingsdirektiven publiceras på tävlingens nätsida på torsdagen den 18 augusti kl. 16.00 och de 

kan studeras även på tävlingscentrets anslagstavla. 

 

ANSVARSPERSONER 

 

Tävlingsledare Ari Kukkonen Ari.kukkonen@insteam.fi +358 45 3192882 

Tävlings TA (SSL) Mika Kantola Kuntsi.kantola@gmail.com +358 40 738 1901 
Banövervakare Jyrki Hyyrynen Jyrki.hyyrynen@edukouvola.fi +358 45 122 4566 
Domarråd Ordförande Mia Saarilaakso (LappRi)  
 Medlem Marko Närvä (Lynx)  
 Medlem Jani Lakanen (HS)  
Banansvarig Ari Heinola Ari.heinola@kymp.net +358 40 8605305 
Start Anniina Heikkinen   
Växling / mål Leena Lehtoranta   
Måldomare Pekka Fincke   
Resultattjänst Timo Harju   
Felutredningschef Juho Pousi   
Arenaproduktion Mikko Niskanen treenimikko@gmail.com +358 50 5325786 
Marknadsföring / Informat-
ion 

Salla Töyrylä Nuortenju-
kola2022@gmail.com 

+358 44 3284175 

Ekonomi Marjut Laitinen   
Info Sanna Tolsa Nuortenju-

kola2022@gmail.com 
+358 46 8465036 / INFO 

Tävlingscentrum och ser-
vice 

Mika Nokka Mika.nokka@kymp.net +358 400 591804 

Säkerhet Simo Norema simosusa@gmail.com +358 50 5456619 
Första hjälp Johanna Tilli  +358 41 7141124 / EA 
Program Miina Hietala/Liisa Kriktilä   
Inbjudna gäster Marja Streng Marja.streng@kymp.net +358 44 3111242 
Tävlingens beskyddare Noora Järvikangas   



    
 

 

HÄNDELSEPLATSER, ADRESSER, VÄGVISNING OCH PARKERING 

Som tävlingscentrum verkar Tampsa skidcentrum. Detaljerade anvisngar för ankomst och vägvisning hittas på 

nätsidan under ”Saapuminen” fliken. All trafik till tävlingscentret sker via avfarten 75 på motorväg Helsingfors – 

Kotka (E18). Körtid från guidningens början till parkering är högst 5 min. Skyltarna är på plats från fredagen den 

19 augusti kl. 16.00. 

Distans från parkering till tävlingscentrum är 400–1200 m. Reservera ordentligt med tid för ankomst för trafiken 

kan flockas. Parkering för personbilar är avgiftsbelagt på de två närmaste parkeringsplatserna (P2 och P3). De 

parkeringsplatser som är längre från tävlingscentret (P4-P6) är inte avgiftsbelagda. Avgiften betalas till INFO i 

tävlingscentret. De av arrangörerna givna körinstruktionerna bör följas. 

Bussar parkeras på en skild parkeringsplats (Karhulan VPK:s hus). Avståndet dit är ca 1 km från tävlingscentret 

(adress Kymintie 320). Avlastning av bussarna sker invid tävlingscentret i adressen Tuulikinkatu 4. Ankomst till 

Tuulikinkatu sker från östra sidan. Efter avlastning bör bussen genast flyttas till bussparkering. Efter tävlingen 

lastas bussen på samma plats. 

 

INFO 

Tävlingsmaterial för klubbar (bla. nummer och Emit-kontrollremsor) avhämtas från INFO. INFO är öppet i täv-

lingscentret fredagen den 19 augusti kl. 17.00-21.00 och lördagen den 20 augusti kl. 8.00-18.00. 

 

TÄVLINGSMATERIAL FÖR KLUBBAR 

Tävlingsmaterialet kan avhämtas klubbvis mot kvittering antingen på fredagen den 19 augusti kl. 17.00-21.00 

eller lördagen den 20 augusti från och med kl. 8.00 från INFO. Endast de klubbar som har betalat alla sina avgif-

ter och anmält lagens löpordingar får tävlingsmaterialet. Obetalda avgifter kan betalas i INFO. 

Till tävlingsmaterialet hör bla. tävlingsnummer, Emit-kontrollremsor, i förväg beställda matkuponger och hy-

resemitkort. Tävlingsnummer samlas inte in efter tävlingen. Klubbens representant kvitterar hyrda emitkort i 

samband med materialavhämtning. I fall emitkort inte returneras krävs en avgift på 80 € per kort.  

OBS! Tävlingsmaterialet innehåller inte haknålar. De finns till salu i INFO. 

 

KARTAN 

Orienteringskarta 6/2022 (tryckt), skala 1:7500, ekvidistans 5 m, storlek A4. Kartmakare Kimmo Nykänen / Map-

line Oy (2021–2022). Kartorna är i plastficka.  En gammal karta på området finns att studera på tävlingens nät-

sida. Tävlingskartan kan studeras på växlingsområdet. 

 

TERRÄNGEN 

Tävlingsterrängen är enhetlig och av bebyggelse begränsad. Området är kuperat och inbegriper huvud-

sakligen tallskog och berg i dagen. Sikten och framkomligheten är mycket bra. Endel sluttningar har små 

områden med stenar. På området finns ett tätt nätverk av friluftsrutter, terrängcyklingsrutter och skid-

spårbotten. Dessutom finns det små stigar varav alla inte har beskrivits på kartan. På vidsträckta berg i 



dagen områden har stigar inte beskrivits som stigar utan enbart med grå färg fastän stigspåret syns tyd-

ligt på bergsytan.  

Höjdskillnaden mellan tävlingscentrum och terrängens högsta del är cirka 45 meter. Huvudsakligen bil-

das stigningen jämt längs med banan. Den största stigningen kommer från start till K-punkten. 

 

START OCH K-PUNKT, SNITSLING 

 

Stafettens start är i tävlingscentret. Snitslingens längd från start och växling till K-punkten är ca 210 m. Från sista 

kontrollen till växling/mål finns en 210 m lång snitsling. 

 

KONTROLL 

Kontrollen är märkta i terrängen med orange-vita skärmar. Online-kontroll används på alla etapper. Kontrollen 

är på vissa områden i terrängen nära varandra, så kom ihåg att kolla kontrollkoden! 

En modellkontroll finns i tävlingscentret. Där finns också noll-stämplingsmöjlighet om du vill försäkra dig att din 

Emit fungerar. 

 

KONTROLLBESKRIVNINGAR OCH -KODER 

 

Kontrollbeskrivningarna ät tryckta på kartan. På banprinten finns kontrollnummer, men kontrollkoderna är inte 

på grund av utrymmesbrist printade där. Kontrollkoderna hittas i kontrollbeskrivningen. De som använder ett 

Emitkort med display bör notera att den kod som kortet visar inte behöver stämma överäns med kontrollkoden. 

Kolla alltid kontrollkoden då du stämplar. 

 

BANOR OCH ETAPPER 

 

Etapp Serie Sträcka Antal kontroll Stigning Etapptid Estimerad väx-
lingstid 

1 D16 4,0 km 13 175 m 31 min 11.31 
2 H/D 16 4,3 km 14 185 m 26 min 11.57 
3 H/D 14 2,3 km 7 80 m 14 min 12.11 
4 D 14 3,2 km 13 150 m 24 min 12.35 
5 H/D 14 3,2 km 13 150 m 22 min 12.57 
6 D 18 4,7 km 16 185 m 35 min 13.32 
7 H/D 18 5,7 km 19 200 m 33 min 14.05 

Totalt  27,4 km  1125 m 185 min  

I etapplängderna ingår cirka 420 m snitsling. Gaffling på alla etapper förutom på etapp 3. 

Alla etapper går via en publikskontroll som ligger invid tävlingscentret. Vyn mot publikskontrollen hittas på kar-

tan över tävlingscentrum. Nivåkraven för etapperna hittas i tävlingsinbjudan. 

 



OBS! På etapperna 6 och 7 används en karta som är tryckt dubbelsidigt och måste svängas under tävlingen. Ba-

nan löpes i nummerordning. 

 

FÖRBJUDNA OMRÅDEN 

Förbjudna områden är märkta på kartan med symbolen för förbjudet område. Om områdets kant består av ett 

enhätligt sträck finns det i terrängen ett band som markerar det förbjudna området. Tomtområden är förbjudna 

enligt orienteringens grenregler. 

 

 
 

OBS!  

Det finns tre stycken branter i terrängen som är märkta med band för förbjudet område för att leda orienterare 

förbi dessa. De här banden är inte märkta i kartan. 

 

INHÄGNAD FÖR STÖDPERSONER FÖR ETAPPERNA 3–5 

Det finns en inhägnad vid snitslingen till K-punkten där lagets stödperson kan hjälpa orienterare, som startar till 

etapperna 3 – 5, att planera rutten. Till inhägnaden tillåts 1–2 personer per lag och den är menad enbart för hjäl-

pande av orienterare som startar till sin bana. Annan bevistelse i inhägnaden är förbjuden. 

 

TÄVLINGSNUMMER 

Tävlingsnummer används på alla etapper. Numret bör fästas på framsidan av tävlingsskjortan så att den syns 

tydligt. Egna haknålar behövs för detta ändamål. Numrering av lagen är i stort sett enligt placering i Ungdomens 

Jukola 2021. Lagnumret, etappnumret eller bolagslogon får ej vikas osynliga. Det finns en sträckkod på numret 

som bör hållas hel ända till granskning av Emit-kortet. 

 

EMIT-KORTEN 

I tävlingen används elektronisk kontrollstämpling av modell Emit. Kontrollremsor för Emit-korten ges i samband 

med lagens tävlingsmaterial. Skriv på kontrollremsan lagets nummer, etappnummer och Emit-kortets nummer. 

Det rekommenderas även att tejpa fast remsan på Emit-kortet. 

Då orienteraren kommer in i växlingsinhägnaden läses Emit-kortet in till resultatsystemet och nollställs. Lagen 

bör använda minst tre olika Emit-kort. Samma Emit-kort får absolut inte användas på två på varandra följande 

etapper eller i två olika lag. 



Om det egna Emit-kortet inte fungerar vid inläsningen till växlingsområdet lånar arrangören ett fungerande kort 

till orienteraren. Om vid omstart händer att det Emit-kort som orienteraren ska ha inte finns till förfogande pga. 

att kortet ännu handhas av en lagkamrat på en tidigare etapp får orienteraren låna ett kort av arrangören. 

LÖPORDNING 

Löpordingarna anges i anmälningssystemet.  

Lagens löpordningar bör vara inskrivna i systemet senast fredagen den 19 augusti kl. 14.00.  

Efter detta tas ändringar emot endast om de har godkänts av TA och är väl motiverade. 

 

STARTLISTORNA 

Startlistorna publiceras på tävlingens nätsida senast den 18 augusti kl 11.00. 

 

START 

Tävlingen börjar med samstart på lördagen den 20 augusti kl. 11.00. Första etappens Emit-kort inläses och noll-

ställs med start kl. 10.30 och slut kl. 10.50. 

Efter inläsnig och nollställning av Emit-kortet flyttar sig orienterna till området mellan startområdet ock K-punk-

ten. Till den egna startplatsen förflyttar man sig enligt speakerns direktiv. Tävlanden placerar sig i rader med 20 

orienterare per rad. Numrering för dessa rader finns i ändan av raden. Kartorna delas för löparna 2 min före 

start. Löparen bör kontrollera att kartan har rätt lag- och etappnummer. Kartan får inte vändas före start. Start 

sker enligt utroparens direktiv. Som startsignal används ordet ”AJA”. Starten videofilmas. Av tjuvstart följer dis-

kvalicifering. 

Det finns WC på uppvärmningsområdet. 

 

DRICKSTÄLLE 

Det finns inga drickställen i terrängen. 

 

VÄXLING 

Till växling kommer man via samma sista kontroll på varje etapp, se karta på tävlingscentret. Från sista kontrol-

len löper man längs med snitslingen enligt guidningsskyltarna till växlingsfållan. Växlings-/målstämpling görs på 

varje etapp. Efter detta ger löparen sin karta för funktionären och fortsätter därefter till kartställningen. Löparen 

tar kartan för följande löpare enligt sitt lagnummer och för den till sitt lags nästa löpare som väntar vid växling-

bommen. Kolla att du har rätt lagnummer och etappnummer på kartan! Ett lag som löper med fel karta diskvali-

ficeras. 

Om någon har tagit ditt lags karta ska du meddela om detta till funktionären. Då får den löpare som startar en 

reservkarta från platsen för reservkartorna invid snitslingen till K-punkten. Den tid som det tar att få reservkar-

tan kompenseras ej. Då löparen har växlat går hen till stämpelkontroll. Om stämplinguppgifterna är korrekt kan 

löparen gå ut från växlingsområdet. Om det finns fel i stämplingsuppgifterna styrs löparen till stämpelkontroll-

stationen (se anvisningar senare i tävlingsdirektiven). Den vanliga stafettväxlingen stängs kl. 14.50. De löpare 

som kommer till växling efter detta styrs rakt till stämpelkontroll. 

 



MÅL 

Från den sista kontrollen löper man längs med snitslingen enligt guidnigsskyltar till målfållan. En funktionär styr 

löparna till rätt fålla. För placeringarna 1-30 bestäms ordningen i målet av en måldomare. Ordningen bestäms 

från mållinjen. Efter mållinjen stämplas Emit-kortet för lagets ankomsttid till mål.  

Placeringarna 31 och framåt bestäms av stämplingen efter mållinjen. Efter stämpling fortsätter löparen till stäm-

pelkontroll. Målet stängs kl. 17.00. 

 

VISUALISERING AV START-, VÄXLINGS OCH MÅLFUNKTIONERNA 

Visualisering av dessa funktioner sker kl. 10.15 med hjälp av modellöpare och speaker.  

 

OMSTART FÖR ETAPPERNA 2 – 7 

De löpare som deltar i omstarten ska låta sitt Emit-kort inläsas och nollställas vid inläsningstältet och flytta sig till 

växlingsområdet före kl. 14.50. Växlingen stängs kl. 14.50 varefter växlingsbommen öppnas och alla startande 

löpare söker sig till sin karta i kartställningen. Omstarten sker kl. 15.00 enligt speakerns direktiv. 

Tidpunkten för stängning av växlingen, för inskrivning till omstarten och för omstarten kan ändras pga. det seg-

rande lagets måltid. Alla ändringar meddelas av speakern. 

 

STÄMPELKONTROLLSTATION  

I fall det finns oklarhet i stämpeluppgifterna gör funktionären en diskvalificeringsproposition som behandlas 

omedelbart vid stämpelkontrollstationen. Om prestationen anses vara bristfällig pga. saknad eller fel stämpel 

eller fel stämpelordning kan lagledaren kallas på plats. Diskvalificeringen verkställs först efter detta. 

 

AVBRYTNING ELLER DISKVALIFICERING 

Om en löpare har avbrutit bör hen komma normalt till växling/mål. Löparen för följande löpares karta till löparen 

bakom växlingsbommen. Den löpare som har avbrutit berättar om detta vid stämpelkontrollen. Om en löpare 

kommer (av övertygande skäl) som avbruten/skadad förbi växlingen/målet bör hen anmäla sig vid stämpelkon-

trollen och avstå sin tävlingskarta. 

Avbrutna eller diskvakificerade lag får fortsätta sin stafett ända till mål. Om ett diskvalificerat eller avbrutet lag 

är mindre än 30 min från täten fördröjs detta lags växling så att följande löpare kommer iväg först då 30 min har 

gått efter det ledande laget. Då tas kartan bort från kartställningen och i stället placeras där ett rött formulär 

med rätt lag- och etappnummer. Löparen som kommer till växling tar formuläret från kartställningen och för den 

till följande löpare som väntar bakom växlingsbommen. Hen för formuläret till reservkartplatsen. Där får hen 

kartan och lov att starta då 30 min från det ledande laget har gått.  

 

GPS TRACKING 

Etapperna 1, 2, 4, 5, 6 och 7 har GPS tracking. Om ett till GPS tracking valt lag vägrar bära GPS utrustning av-

stängs laget från tävlingen. Västen med GPS sändare kan avhämtas från GPS-tältet från och med lördag kl. 10.00. 

Tävlingsnumret bör visas i samband med avhämtning av GPS-sändare. GPS -västen ges från GPS-tältet före löpa-

ren går in i inskrivningstältet.  

Efter avslutad etapp ges GPS-västen tillbaka i samband med stämpelkontroll. De 20 lag som bär på GPS-



utrustning på första etappen anges på tävlingens nätsida under tävlingsveckan och tävlingscentrets anslagstavla. 

Till de övriga etapperna kan också andra lag få GPS-väst. Dessa lag meddelas av speakern och i inskrivningstältet. 

Arrangören kan byta GPS-lag under tävlingen. 

 

NÄT-TV-SÄNDNING 

Tävlingen direktsänds via IS-TV och Ruutu. Sändningen kan också följas med på tävlingscentrets screen. För lö-

pare, lagledare och tränare är det strängt förbjudet att följa sändningen från egna mobilapparater!  

  

LÖPARBANK 

Man kan anmäla sig till löparbanken från anmälningssystemet.    

Man kan reservera löpare från banken ända till kl. 9.50. Efter detta sammaställer arrangören lag av de återstå-

ende löparna.  

Man kan inte anmäla sig till löparbanken i INFO.  

De löpare som har anmält sig till löparbanken samlas kl. 10.00 vid INFO. Löparna delas då i lag och får tävlings-

nummer och Emit-kontrollremsa. Kompletta lag startar normalt i samstarten. I fall laget inte har en löpare för 

startsträckan startar alla lagets löpare i samstarten kl. 15.00.  

Anmälningsavgiften för en löpare i löparbanken är en sjundedel av lagets anmälningsavgift, alltså 17 €. Avgiften 

betalas vid avhämtning av nummer. 

 

OMKLÄDNINGSRUM, TVÄTT OCH TOALETTER 

Det finns inga omklädningsrum i tävlingscentret. Tvättmöjlighet erbjuds på Kyminkartanon koulu, som ligger ca 

400 m från tävlingscentret. Det är strängt förbjudet att gå in i dessa utrymmen med dubbskor. I tävlingscentret 

och på växlingsområdet finns det flera toaletter. Att simma eller tvätta sig i dammet mitt i tävlingscentret är för-

bjudet. 

 

FÖRSTA HJÄLP 

Första hjälp -stationen ligger i tävlingscentret bredvid INFO. Stationen är inritad på kartan över tävlingscentret 

och guidning dit är gjort med skyltar. Vid nödfall kontakta rakt nödcentralen 112. 

 

PRISUTDELNING 

De 15 bästa klubblagen får Ungdomens Jukola -medaljer. De 7 bästa klubblagen får ett hederspris. Det segrande 

laget får ett vandringspris till ett år och dessutom en miniatyr av vandringspriset. Tävlingens bästa kombination-

slag får också ett pris. 

För prisutdelning samlas lagen invid festscenen enligt arrangörens direktiv senast kl. 15.30.  

Prisutdelningen börjar kl. 15.45. Arrangören kan tidigaresätta prisutdelningen i fall tävlingen kan avslutas tidi-

gare. 

De lag som får pris bör följa upplysningen av speakern. Lagen flyttar sig till prisutdelningen i omvänd ordning en-

ligt speakerns och funktionärers direktiv. 



 

VANDRINGSPRISET I UNGDOMENS JUKOLA 

Regler för vandringspriset i Ungdomens Jukola: 

• Vandringspriset, som är donerad av OP-ryhmä, delas ut i sju på varandra följande år. Årets vandringspris 

är donerad för åren 2021–2027. 

• Vandringspriset delas ut till den klubb vars lag vinner tävlingen med godkänt resultat. Den vinnande 

klubben tar hand om priset, svarar för garveringar och levererar priset till följande Ungdomens Jukola -

tävling. Klubben får till minne en egen miniatyr av vandringspriset.   

• Under åren 2021–2027 delas ut vandringsprispoäng för de 15 bästa klubblagen enligt följande: 

◦ Av seger fås 25 poäng och de följande platserna ger 20-15-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 poäng 

◦ Om det bland de 15 bästa lagen finns flera lag från samma klubb får endast det bättre laget poäng. 

De poäng som sålunda befrias går till följande lag i rangordning. 

• Efter sju tävlingar, år 2027, får den klubb som samlat mest poäng i fem tävlingar äga vandringspriset. 

Om flera klubbar har erhållit samma poängtal går priset till den klubb som har mest vinster. Om inte fal-

let blir klart efter dessa uträkningar räknas andraplatsernas antal, efter det tredjeplatserna, osv. 

 

RETURNERING AV KARTOR OCH ”REITTIHÄRVELI” 

Kartor returneras från INFO mot kvittering efter omstart kl. 15.00. Till de returnerade kartorna ingår löparnas 

kartor samt en karta med alla kontroll inklusive gafflingar. ”Reittihärveli” öppnas efter tävlingen på söndagen. 

Löparna uppmuntras att rita in sina rutter.  

 

BUTIKER 

I tävlingscentret hittas sportaffärer. 

 

RESTAURANG OCH CAFÉ 

Café är öppet kl. 9.00-16.00. Det bjuds pastalunch i restaurangen i tävlingscentret. I lunchen ingår varm mat, sal-

lad, bröd och vatten eller saft. Det finns även ett vegetariskt alternativ. Lunchen serveras kl. 10.45-16.00. Priset 

är 9,50 € för i förhand beställd lunch, 11 € utan förhandsbeställning. De vanligaste specialdieterna (L, M, G) har 

beaktats. 

Vi rekommenderar att beställa lunchen i förväg före den 14 augusti via anmälningssystemet. I tävlingscentret 

säljes matkuponger i restaurangen. 

Det finns också café och korvgrill på tävlingsområdet. Förutom korv kan där inköpas bla. bulla, smörgås, kaffe, te 

och andra drycker. I caféet och i restaurangen är det möjligt att betala både med kontanter eller med kort. Var 

vänlig och beakta koronaintruktionerna då du äter (handhygién, avstånd, sittplatser). 

 

VATTENPOST 

I tävlingscentret vid INFO finns en vattenpost. Det lönar sig ändå att reservera med tillräckligt med egen dricka.  

 



SÄKERHET 

Bekanta dig med tillställningens Covid-19-intruktioner! Dessa hittas på tävlingens nätsida. 

I tävlingscentret är det strängt förbjudet att göra öppen eld, använda gas- eller trangiaspis eller att röka. 

Eftersom det går högspänningskablar ovanom tävlingscentret finns det restriktioner om användingen av om-

rådet. Egna flaggor och vimplar är förbjudna på klubbtältområdet. Det finns ett skilt område för flaggor och 

vimplar. 

 

VINDSKYDD 

Vindskydd kan sättas upp enligt bokningar på av arrangören uppvisad plats. Karta över vindskyddsområdet finns 

på tävlingens nätsida och på anslagstavlan i tävlingscentret. Platser kan reserveras också från INFO, i fall det 

ännu finns kvar. Uppräsning av tält i tävlingscentret är möjligt från och med fredag den 19 augusti kl. 17.00. 

Alla tält bör fästas tillräckligt starkt och säkert. De bör hållas fast även i hårda vindpustar. Tält bör fästas i första 

hand enligt tillverkarens instruktioner. Lösa vikter, stadiga stolpar eller jordkilar kan användas vid fästning. Ob-

servera att vid eventuellt stormväder kan det behövas tilläggsfästning eller tom demontering av tältet.   

Det är förbjudet att ha flaggor och vimplar på klubbtältområdet.    

 

MODELLORIENTERING 

Det finns en möjlighet för modellorientering i närheten av tävlingsområdet. Kartan för detta är gjord av samma 

kartläggare som Undomens Jukola -kartan. Terrängen är en bergsterräng bland bebyggelse. Från tävlingscentret 

tar det 10 min att gå till modellterrängen. Inga parkeringsplatser har reserverats invid modellterrängen. 

Kartor för modellorientering kan beställas och reserveras i förhand enligt träningskartebeställningens instrukt-

ioner. Instruktionerna hittas på nätsidan. Kartor kan också köpas i INFO på fredagen den 19 augusti kl. 17.00-

21.00. 

Kartan har gjorts 6/2022 och har skalan 1:7500. Det finns två kartalternativ: alla kontroll eller en kort modell-

bana. Kartans pris ät 5 €. 

 

HITTEGODS 

Hittegods kan hämtas till och frågas från INFO. Efter tävlingen kan hittegodsförfrågningar skickas till adressen 

nuortenjukola2022@gmail.com. 

 

AVFALL 

All avfall samlas till avfallskorgar. Sortera ditt avfall enligt instruktioner. Också från terrängen bör all rosk (även 

energigelförpackningar) hämtas till avfallsinsamling. 

 

RASTIRALLI -MOTIONSPLATS 

Det finns en Rastiralli -motionsplats för de minsta tävlingsgästerna i tävlingscentret. Där kan barn röra på sig till-

sammans med vårdnadshavare eller en annan vuxen. Barnen är under vårdnadshavarens ansvar på Rastiralli -

området. Verksamheten är inte avgiftsbelagt och det finns funktionärer som leder och styr verksamheten. Mot-

ionsplats öppnas kl. 10.00. 



 

Tävlingsdirektiven kompletteras vid behov. De slutliga tävlingdirektiven publiceras på anslagstavlan i tävlingscentret och på tävling-

ens nätsida. 


