
   
   

 
PM -Night ÖL-OL 2021 

 

Käre Vilsare, det är med glädje som OL2-Event vill presentera upplägget för Night ÖL-OL 

2021. Vissa kommer bli upprörda, vissa kommer tänka: ”Ah de är som alla andra” och vissa 

kommer tänka: ”Ah bra att förnya sig ibland!” Oavsett vad du tycker är du varmt välkommen 

ändå! <3   

Samlingsplats Grillplatsen i norra Rydsskogen, senast kl 19:15 

Tävlingsarena Grillplatsen i norra Rydsskogen, 58°41’97.7’’N 15°57’17.2’’E 

Vägvisning Fråga/leta dig fram 

Parkering Parkera cykeln på ett bra ställe nära arenan. 

Klasser Herr, Dam, alkoholfri 

Anmälan Sker på hemsidan senast 2021-11-24 23:59:59, har du ej inlogg 
kontaktar du styret. 

Terrängbeskrivning Svag till ingen kupering. Grönområden beträds på egen risk. Skogen 
i övrigt är hård i botten och relativt lättframkomlig, vilket bjuder in 
till högt tempo. 

Förbjuda områden Järnvägen norr om Rydsskogen 

Start Gemensam start från arenan för samtliga kl 19:35 

Uppvärmning Rydsfemman 

Ljusförhållanden Solen går upp 08:09 och ner 15:19 

Vätska Finns oftast i sjöar och vattendrag, samt i egen medhavd flaska 

Hjälpmedel Kompass och pannlampa är tillåtet (och att föredra) 

https://vilse.studorg.liu.se/event.php?id=1051


 

Stämplingssystem Sportident. Löpare med SI-5 eller SI-8, som bara klarar 30 
stämplingar, ska ej stämpla in och ut vid varvning. 

Nummerlappar Bäres av tävlande i herr- och damklassen. Deltagare ansvarar själva 
för att ha med nummerlapp och säkerhetsnålar. Förbjudet att vika 
bort reklam som eventuellt finns tryckt på nummerlappen 

Barnpassning De sköter Jylltorp, fråga honom. Barn finns att låna på plats, fråga 
Jylltorp.  
 

Regler Finns här. §1 ”Klasser” ändras för både herr och damklass till 5 öl 
och 5 slingor för båda klasserna. Ny klass alkoholfri där §2 ”Öl” utgår 
och ersätts av ”soja”.   

Maxtid och 
omstart 

Maxtid är satt till 420,69 minuter. Ingen omstart kommer att ske. 

Försäkring Allt deltagande sker på egen risk 

Överdragskläder Bra att ha. Kan lämnas i egen väska på arenan.  

Mat Efter målgång kommer något ätbart att erbjudas till alla tävlande. 

Tävlingsledning OL2 

Ni som tänker: ”Fan jag vill inte vara i Rydsskogen och köra ÖL-OL” kan i alla fall vara glada 

över att 7 av 8 från OL2 inte ville vara i Glyttingeskogen (: 

Välkommna!! 
 

 

http://vilse.studorg.liu.se/arkiv/2015-2016/ol-ol-regler.pdf

