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NSM 2022
4–6 november i Linköping

Schema

Fredag 4/11
17:30 Första start på nattsprinten

18:30 Puben öppnar

Lördag 5/11
11:00 Första start på långdistansen

15:00 Dryckeskontrollen och målet stänger

18:30 Bankett

23:00 Nattklubb

Söndag 6/11
10:00 Stafetten startar

Länkar
Hemsida Instagram

Facebookevent Karta över mötespunkter

Schema i Google Calendar

https://vilse.studorg.liu.se/nsm.php
https://www.instagram.com/nsm_2k22/
https://www.facebook.com/events/537522887935479/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IPhJkLHD47ZfmBDTOKSR5prvQ1h3y-U&ll=58.41238921437179%2C15.565899699360703&z=14
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=NWI1MDNkNjBiZmE3MmFiNDgyOTdmM2Y5NTEwNmQwYWYyMWFlMjUxNWIwMTBjZDQwMzhlN2U1MGEwYTBlY2U4ZkBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t


Nattsprint
Arena
På Blå Havet, mitt på Campus Valla.

Avlysta områden
Från och med klockan 14:00 på tävlingsdagen kommer de områden som är markerade i lila på

avspärrningskartan att ha tillträdesförbud för tävlande, med undantag för transport med buss eller bil.

Notera att de som bor i Ryd kan ta cykelvägen via Donken in till TC.

Transport
Hållplats Universitet ligger 300 m från arenan och trafikeras av busslinje 12 från centrala Linköping.

Arrangören tillhandahåller inga parkeringsplatser, utan hänvisar till universitetets parkeringsplatser i

anslutning till arenan.

Deltagarkuvert
Från och med 16:45 är det möjligt att hämta upp deltagarkuvert innehållande biljetter till helgens fester,

tygmärken och eventuella hyrpinnar hos deltagarservice på arenan.

Terräng
Sprinten avgörs på LiTHe Vilses alldeles egna karta över vårt kära Ryd och Campus Valla. Terrängen består i

huvudsak av urban miljö med gräs och asfalt, men det kommer även att finnas flera kontroller i ren skog.

Uppenbart är förhoppningsvis att någon form av belysning behövs för att klara av banan. OL-skor med

gummidobb rekommenderas starkt. Ett antal små och medelstora bilvägar kommer att passeras. Vänligen

iaktta försiktighet vid vägpassage och vänligen respektera utomstående människor genom att inte springa

ned dem.

Start
Första start 17:30,  1 km till start.

Mål
Målet stänger 40 min efter sista start.

Karta
Ryds legendariska sprintkarta & Linköpings Universitet.  Skala 1:4000, ekvidistans 2 m. Ritad av Oskar Svahn,

Henrik Eklund och Johan ”Junis” Persson vid olika tidpunkter. Reviderad under 2022 av Oskar Svahn och

Henrik Eklund för att matcha senaste sprintnormen, så gott det går. Gamla versioner av kartan går att se här

och här. Vegetationen i Rydskogen är ritad så bra det går, men det bör tilläggas att även det vita är ganska

bedrövligt och att man inte bör orientera sig för mycket efter hur grönt/vitt det är.

Särskilda karttecken

O Diskgolfkorg, pelarstruktur, rund murstruktur

X Lekställning, särpräglad vimpel

https://www.google.com/maps?q=Bl%C3%A5+havet&ftid=0x46596f6f1b964cd1:0x9318cef5615e1c44
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IPhJkLHD47ZfmBDTOKSR5prvQ1h3y-U&ll=58.38346665013295%2C15.624606149999991&z=13
https://www.omaps.net/se?id=61085
https://www.omaps.net/se?id=59763


Kartutsnitt

Definitioner
Finns både lösa och på kartan

Klasser
Klass Beräknad segrartid Baninfo

Men Elite 14:00 min 3 970 m, 26 kontroller
Women Elite 14:00 min 3 440 m, 21 kontroller

Banläggarens ord
Välkomna till Linköping och NSM 2022. Vi inleder festen med en härlig nattsprint kring Ryd och vårt

Universitet!

I Ryd bjuds ni på en ganska normal nordisk sprintterräng bland hyreshus och lekparker i Victoriahems

hyresområde. Min förhoppning är att bjuda er på flertalet vägval mellan kontrollerna, vägval som inte bara

handlar om att gå höger eller vänster kring nästa hus. Inne på Universitetsområdet kommer orienteringen att

vara hyfsat enkel, men det gäller att hålla huvudet kallt och inte göra bort loppet.

Ni kommer även att ta er en sväng i vår älskade och mystiska Rydskog, som under årens lopp har tagit många

hybrisfyllda orienterare tillbaka ner på jorden. För att undvika att falla offer för Rydskogen, måste Rydskogen

behandlas med respekt. Tro inte att du bara kan dunka genom Rydskogen rakt på med kompass. Försök

istället att hålla dig på säkra vägval, så kommer Rydskogen att visa dig sin barmhärtighet och förhoppningsvis

släppa ut dig vid liv.

Jag önskar er alla ett stort lycka till

Jesper Sjöblom
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.
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Avspärrningar och förbjudna områden
Att springa genom tomtmark eller hoppa över/springa igenom en förbjuden häck medför diskning, oavsett

vad jurybeslut från internationella arrangemang tidigare under året satt för riktlinjer.

Avspärrningar skapade av arrangören kommer att finnas och kommer att vara markerade enligt exempel

nedan. Det är löparens ansvar att se till att inte passera något förbjudet område, skyltarna är bara till för att

hjälpa er. Om ni passerat ett avspärrat område, vänder ni tillbaka och springer rätt igen.

De av arrangören uppsatta avspärrningarna är markerade enligt följande:

På kartan: I terrängen med följande skyltar:

Recap

Springa över tomtmark, opasserbar häck eller liknande: diskning oavsett om ni vänder tillbaka eller inte.

Springa igenom en av arrangörens avspärrningar: diskning om ni inte vänder tillbaka, godkänt lopp om ni

vänder tillbaka och springer rätt igen

Toalett och Dusch
Toaletter kommer finnas i anslutning till arenan i universitetets lokaler. Omklädningsrum med dusch kommer

finnas att tillgå i Rydshallen, ca 2 km från arenan och 200 m från puben.

Speaker
Emil “BudgetFoppa” Grehn och Jesper “PerunaMertaranta” Sjöblom

NSM Night Sprint 2022 sponsras av Victoriahem, som upplåter sin mark till tävlingen,
lånar ut tält och sponsrar med vattenflaskor till alla deltagare. Stort tack!

https://goo.gl/maps/wGRt5K4AgHQsHHFG7
https://www.victoriahem.se/


Långdistans
Arena
På ängen söder om Korpvallen vid Smedstad.

Transport
Hållplats Ortgatan ligger 750 m från arenan och trafikeras av busslinje 17 från centrala Linköping. Det är även

möjligt att cykla till arenan. Arrangören tillhandahåller inga parkeringsplatser, utan hänvisar till allmänna

parkeringsplatser.

Terräng
Friluftsområde med många stigar. Framkomligheten är mestadels god, kuperingen är svag till måttlig. Det

förekommer elstängsel i ett område som passeras, vid passage av dessa ska hänsyn tas att inget går sönder.

Observera att det kan vara el i stängslena.  Grindar genom stängslet är utritade på kartan, men det är tillåtet

att passera stängslena var man vill så länge det inte sker någon förstörelse av a) stängslen b) dig.

Start
Första start 11:00, 500 m till start längs med asfalt och grusvägar. Ej snitslat, men uppvärmingskarta finns. Det

kommer även finnas en uppvärmningskarta som fås i deltagarkuvertet.

Mål
Målet stänger 15:00.

Karta
Vidingsjö, utgiven av LOK 2007, reviderad 2022. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m.

Kartutsnitt

Klasser
Klass Beräknad segrartid Startprocedur Baninfo Vätskekontrolls-passager

Men Elite 60 min Individuell 10,2 km, 23 kontroller 3
Women Elite 60 min Individuell 8,1 km, 23 kontroller 3
Party Animal 30 min Masstart 4,7 km, 16 kontroller 4

För Men och Women Elite är det endast lösa definitioner, för Party Animal är de tryckta på kartan.

https://www.google.com/maps/place/Link%C3%B6ping,+585+97+Link%C3%B6ping/@58.3788985,15.6280314,18z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xcecd09b84db4ba9c!2sVidingsj%C3%B6+Motionscentrum!8m2!3d58.3707771!4d15.6420552!3m4!1s0x46596ef8a6651927:0xd4866251576fe278!8m2!3d58.3789266!4d15.6286687


Dryckeskontroll
Längs banan finns en dryckeskontroll där det kommer bjudas på fulvin, läsk och god stämning. Kontrollen

ligger nära arenan och kan besökas även efter avslutat lopp. Dryckeskontrollen ligger i ett populärt

friluftsområde, så vänligen uppför er om ni stöter på människor.

OBS! Det är strängt förbjudet att ta med glasflaskor till dryckeskontrollen!

Korv med bröd
Vid vätskekontrollen kommer Vilses grillmästare sälja korv med bröd för att mätta era magar. Det kommer

finnas vegetariska alternativ. Betalning sker med kort.

Banläggarnas ord
Nu är det dags att knyta på OL-skorna (dubb är att föredra) och ge sig ut i Linköpings älskade Vidingsjö.

Om man någon gång läst Jocke Svensks beskrivning av Malmslättskogen och tänker sig att all terräng i

Linköpings närområde ska vara likadant, kan vi med glädje meddela att så inte är fallet, för det mesta.

Vidingsjö bjuder på en karta som borde ritats om dagen efter den färdigställdes, där kohagar/betesmark

sammanstrålar med stigtäta närområden. Vår förhoppning med banorna är att ni ska bjudas på en trevlig

långdistans med många vägvalsalternativ att klura på samtidigt som en hög löphastighet kommer krävas för

att vara i topp. Men se upp för elstängslen! Banläggare Johan fick en redig kyss på en provlöpning i oktober.

Mot slutet av banan kommer även den eminenta vätskekontrollen att passeras ett antal gånger. Här kan olika

sorters drycker (med och utan alkohol) kunna inmundigas tillsammans med grillad korv från vår egna

grillmaestro, allt för att du ska kunna ta dig sista biten in till mål!

Vi önskar er varmt lycka till och hoppas ni får en trevlig dag i skogen!

Johan Hagströmer & Olle Bergstedt

Toalett och Dusch

Dusch och toalett kommer finnas att tillgå i Smedstad Ridsportcenter fram till kl. 14, ca 900 m från arenan.

Duschen är tänkt för de som vill duscha av sig innan man besöker vätskekontrollen. I övriga fall hänvisar vi till

duschen på ditt boende. Det kommer pågå andra aktiviteter i ridhuset samtidigt, därför är det strikt förbjudet

att ta med alkohol till duscharna samt att besöka omklädningsrummen om man är märkbart berusad.

Eventuell medhavd alkohol kan lämnas på arenan när man duschar.

https://www.instagram.com/p/BKbWoUwgDh4/?utm_source=ig_web_copy_link
https://g.page/smedstadridsportcenter?share


Stafett
Arena
Vid Rydskogens Motionscentrum.

Transport
Hållplats Tornhagen ligger 400 m från arenan och trafikeras av busslinje 14 från centrala Linköping.

Arrangören tillhandahåller inga parkeringsplatser, utan hänvisar till allmänna parkeringsplatser som finns i

närheten av arenan.

Terräng
Närområde med många stigar. God till dålig framkomlighet och svag kupering.

Start
Gemensam start för samtliga klasser på arenan 10:00. Tid för eventuell omstart meddelas på arenan.

Växling
Löparna hämtar sin karta på väg in i växlingsfållan. Kartan kommer fås ihoprullad och får inte rullas upp

förrän växling har skett. Löparen ansvarar själv för att gå in i växlingsfållan i tid för att hinna hämta ut sin

karta.

Mål
Målet stänger 12:30.

Laguppställning
Inlämnas senast 9:00 på tävlingsdagen till sekretariatet på arenan eller mailas till nsm_2022@outlook.com

Karta
RydValla, utgiven av LOK 2003, reviderad 2019 samt några mindre revideringar under 2022. Skala 1:10 000,

ekvidistans 5 m. Av oklar och förmodligen exotisk anledning 2 kontinuerliga hjälpkurvor per höjdkurva.

Kartutsnitt

Klasser
Klass Beräknad segrartid Lagsammansättning Sträckinfo

Men Elite 3×30 min 3 herrar 5,3 km, 23 kontroller
Women Elite 3×30 min 3 damer 4,7 km, 19 kontroller
Mixed Elite 3×30 min Minst 1 herr och 1 dam 4,7 km, 19 kontroller

https://goo.gl/maps/Vn6ym7dFjjuv7zf7A
mailto:nsm_2022@outlook.com


Banläggarnas ord

Dagen efter banketten är ni förhoppningsvis pigga, fräscha och redo för stafett i vår älskade Rydskog. Denna

fantastiska skog har ni redan fått smakprov på på sprinten, men själva helhetsupplevelsen kommer först nu.

Vår förhoppning med banorna är att ni ska få uppleva vår köra skog till fullo. Banorna kommer att gå genom

hela Rydskogen, fint som fult! När man springer i denna fantastiska skog så kan det ibland vara bra att ha på

sig en hjälm då hårda frisbees kan komma flygandes. Annars gäller samma råd som på sprinten gällande

taktik.

Varmt välkomna!

Olle Bergstedt och Johan Hagströmer

Toalett och Dusch
Allmän dusch och toalett finns i anslutning till arenan. Det finns ytterligare dusch och toalett bokat i

Tornhagsskolans idrottshall, ca 700 m från arenan.

https://goo.gl/maps/tL64BaCZNx1VWG9G6


Pub
Lokal
Puben kommer hållas på Ryds Herrgård ([hg]), mitt i Ryd. Ingång sker genom entrén på västra sidan av

byggnaden.

Transport
Hållplats Ryds Centrum ligger 200 m från [hg] och trafikeras av busslinje 3 från centrala Linköping.

Mat och dryck
[hg] har ett stort utbud av god mat och dryck till studentvänliga priser. Menyn finns att se på hg.se/pub

Garderob
Det kommer gå att lämna kläder och väskor vid ingången, detta görs dock på egen risk. Det går även bra att ta

med sig sakerna in på puben. Det är inte tillåtet att ta med alkohol eller mat in på [hg].

Biljett
Biljett för puben fås i deltagarkuvertet som hämtas på sprintarenan senast när målet stänger.

Bankett
Lokal
Banketten kommer äga rum på Kårhuset Kollektivet (KK), i centrala Linköping. Det är inte tillåtet att ta med

egen mat eller alkohol in. Konfetti och framförallt fjädrar är tydligen också strikt förbjudet. Det är ganska

relevant att kunna stå på ett ben för att bli insläppt av vakterna.

Transport
Hållplats Barnhemsgatan ligger 600 m från KK och trafikeras av busslinje 3 från Ryd.

Mat och dryck
Det kommer serveras en trerättersmiddag. Till maten ingår två enheter dryck.

Klädkod
Finsittning, dvs. kostym, klänning eller liknande. Det är dock inte superstrikt, vi har förståelse om det är annat

i bagaget som tar upp mycket plats.

Bordsplacering
Bordsplaceringen är förbestämd. Pga. specialkoster och allergier är det inte tillåtet att byta platser med

varandra.

Eftersläpp/Nattklubb
Lokal
Liksom puben kommer nattklubben äga rum på [hg]. Ingång sker på genom dörren på västra sidan av

byggnaden.

Transport
Hållplats Ryds Centrum ligger 200 m från [hg] och trafikeras av busslinje 3 från centrala Linköping.

https://www.google.com/maps/place/Ryds+Herrg%C3%A5rd/@58.4099193,15.5611066,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46596f60771fa719:0x7e912e184aebffbf!8m2!3d58.4099165!4d15.5633005
https://hg.se/pub
https://www.google.com/maps/place/K%C3%A5rhuset+Kollektivet/@58.4116843,15.6171831,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46596f24d84b176f:0x2076069ef2763852!8m2!3d58.4116815!4d15.6193771
https://www.google.com/maps/place/Ryds+Herrg%C3%A5rd/@58.4099193,15.5611066,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46596f60771fa719:0x7e912e184aebffbf!8m2!3d58.4099165!4d15.5633005


Biljett och ID
Ta med båda två för att bli insläppt.

Dryck
Ja

Garderob
Ingår

Hotell?
Trivago



Övrigt
Transport
Alla aktiviteter kan nås med kommunala bussar. Tävlande rekommenderas att ladda ned appen

“Östgötatrafiken”: App-store, Google Play. Det är möjligt att betala med vanligt kort ombord på bussarna.

Det finns även tyvärr ett rikt utbud av elscootrar man kan hyra inom Linköping.

Samlingsplatser
Karta över alla arenor, duschar och festlokaler:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IPhJkLHD47ZfmBDTOKSR5prvQ1h3y-U&usp=sharing

Boende
Arrangören tillhandahåller inget boende, utan uppmanar deltagarna att hitta eget boende.

Stämplingssystem
SportIdent kommer användas på alla tävlingar. Air-funktionen kommer inte vara aktiverad. Har man ingen

egen går det bra att hyra av arrangören mot en liten avgift. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.

Priser
Prisutdelning kommer ske på banketten för sprint och långdistans. Prisutdelning för stafetten sker direkt på

arenan.

Tygmärke
Det kommer vara möjligt att köpa ett tygmärke som ett minne från denna episka helg. Perfekt att sätta på

ovven eller något annat plagg du håller väldigt kärt, eller bara spara som ett fint minne. Kan köpas på plats så

långt lagret räcker.

Deltagarkuvert
Deltagarkuvert hämtas ut i sekretariatet. Innehållandes bland annat biljett till pub och nattklubb, samt

tygmärke, om det beställts.

Anti-vandalism
Under hela NSM-helgen råder nolltolerans mot all form all vandalism och andra typer av medvetna försök att

sabotera arrangemanget. Om sådana handlingar förekommer förbehåller sig arrangören rätten att utesluta

de skyldiga från resterande evenemang under helgen, utan förvarning och utan någon form av ekonomisk

kompensation. Om en grupp av personer misstänks kan hela gruppen komma att uteslutas till dess att den

eller de skyldiga har hittats. Orsakar man skada på något av ekonomiskt värde blir man ersättningsskyldig.

Alla förseelser kommer även polisanmälas.

Arrangörer
Tävlingsledare: Emil Grehn, +46 729 75 57 50

Banläggare sprint: Jesper Sjöblom +46 760 99 12 66

Banläggare lång och stafett: Johan Hagströmer och Olle Bergstedt +46 763 44 49 91

Festansvariga: John Larsson och Irmalinn Nilsson +46 703 24 81 24

Bankontrollant: Din mamma.

Tävlingskontrollant: Rydsmannen

https://apps.apple.com/se/app/%C3%B6stg%C3%B6tatrafiken/id1472976003
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.ostgotatrafiken.washington&hl=sv&gl=US
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IPhJkLHD47ZfmBDTOKSR5prvQ1h3y-U&usp=sharing


Kontakta oss
Hemsida - https://vilse.studorg.liu.se/nsm.php

Facebook - https://www.facebook.com/events/537522887935479

Instagram - @nsm_2k22 https://www.instagram.com/nsm_2k22/

Mail - nsm_2022@outlook.com

https://vilse.studorg.liu.se/nsm.php
https://www.facebook.com/events/537522887935479
https://www.instagram.com/nsm_2k22/
mailto:nsm_2022@outlook.com

