
 

 
  
 

 

GÖTEBORG

Göteborg O

Fredag 
 
 
Varmt välkommen till Göteborg O
 
En tävling som ger dig möjlighet att uppleva en fantastisk vildmarksterräng i vackra naturområdet 
Sandsjöbacka och samtidigt förflytta dig i Göteborgs vackra stadsmiljö vid lörda
Nöjesparken Liseberg väntar på dig och erbjuder fri entré.
 
I samband med Göteborg-O-Meeting arrangeras också internationella landskampen Euromeeting 
för uttagna löpare i H och D21 elit.
 
Totalsegrare efter 3 dagar räknas fram genom summering av 
Bonussekundavdrag för placering 1
 
Placering 
1 
2 
3 
4 
5 
 
Inför söndagens långdistans tillämpas
individuell startordning baserad på de 2 första dagarnas etapper så att ledaren startar sist, 2’an efter 
2 dagar nästsist etc. Deltagare som saknar totalresultat f
 
Ungdomsklasser Elit- och huvudklasser
     
H&D 10  H&D 21E
H&D 12  H&D 20E
H&D 14  H&D 18E
H&D 16  H&D 21
H&D 12K  H&D 21
H&D 14K  H&D 20
H&D 16K  H&D 18
Inskoln. *  H&D 17
U1 *   H&D 35
U2 *   H&D 40
 
*Följande klasser räknas endast som 
Inskoln, U1, U2 samt ÖM-klasser.

GÖTEBORG-MAJORNA OK & 
FRÖLUNDA OL   

inbjuder till 

Göteborg O-meeting 
nationell etapp och 3-dagars tävling 

med Euromeeting  
Fredag – Söndag 22-24 augusti 2014 

Varmt välkommen till Göteborg O-meeting 2014! 

En tävling som ger dig möjlighet att uppleva en fantastisk vildmarksterräng i vackra naturområdet 
Sandsjöbacka och samtidigt förflytta dig i Göteborgs vackra stadsmiljö vid lörda

Liseberg väntar på dig och erbjuder fri entré. 

Meeting arrangeras också internationella landskampen Euromeeting 
21 elit.  

Totalsegrare efter 3 dagar räknas fram genom summering av respektive etapptid.
Bonussekundavdrag för placering 1-5 vid medel- och sprintdistansen ges enligt nedan

Medeldistans Sprintdistans
-180 sek -90 sek 
-120 sek -60 sek 
-90 sek -45 sek 
-60 sek -30 sek 
-30 sek -15 sek 

tillämpas i klasserna H/D 12, 14, 16, 18E, 20E
individuell startordning baserad på de 2 första dagarnas etapper så att ledaren startar sist, 2’an efter 
2 dagar nästsist etc. Deltagare som saknar totalresultat från de två första dagarna lottas först.

och huvudklasser Öppna klasser
     

21E H&D 45   ÖM 1 vit
20E H&D 50   ÖM 2 gul
18E H&D 55   ÖM 3 gul
21  H&D 60   ÖM 4 orange

K H&D 65   ÖM 5 röd
20  H&D 70   ÖM 6 violett
18  H&D 75   ÖM 7 blå
17-20K H&D 85   ÖM 8 svart
35     ÖM 9 svart
40      

*Följande klasser räknas endast som individuella etapper utan sammanlagt resultat:
klasser. 

 

En tävling som ger dig möjlighet att uppleva en fantastisk vildmarksterräng i vackra naturområdet 
Sandsjöbacka och samtidigt förflytta dig i Göteborgs vackra stadsmiljö vid lördagens sprint tävling. 

Meeting arrangeras också internationella landskampen Euromeeting 

respektive etapptid. 
och sprintdistansen ges enligt nedan. 

Sprintdistans 

E och 21E en omvänd 
individuell startordning baserad på de 2 första dagarnas etapper så att ledaren startar sist, 2’an efter 

rån de två första dagarna lottas först. 

Öppna klasser 

vit * 
gul *(sön) 
gul * 
orange * 
röd * 
violett *(sön) 
blå * 

ÖM 8 svart * 
ÖM 9 svart *(sön) 

individuella etapper utan sammanlagt resultat: 



 

 
  
 
Anmälan: Sker via EVENTOR  senast fredag 15 augusti. 

 
Anmälningsavgifter: Elit 150 kr, ungdom 65 kr övriga 110 kr, ÖM-klasser 110 kr 
för vuxna och 65 kr för ungdomar. Efteranmälan kan ske mot 50% förhöjd avgift 
(ej ÖM-klasser) senast 20:e augusti. 
 
Anmälan och efteranmälan kan i undantagsfall göras via mail till: 
anmalan@goteborg-o-meeting.se 

 
Stämpl.system: Sportident. Behov av hyrbricka anges i anmälan, löpare utan bricknummer 

tilldelas automatiskt hyrbricka. 
 
Samlingsplats: Tävlingsarenan för medel- och långdistans ligger vid Grönabur. Vägvisning från 

E6 Kungsbacka norr, 15 km söder om Göteborg, därifrån ca 5 km. 
 
Parkeringsavgift 20 kr per dag.  Avstånd P-Arena max 2000m 
 
Kollektivtrafik: Tyvärr ligger närmaste busshållplats i Kungsbacka centrum 
varifrån det är drygt 5 km till arenan.  
GPS-koordinater: N 57° 32.121’, E 12° 1.394’  

 
Samlingsplats: Tävlingsarenan för lördagens Lisebergssprint ligger vid Guldhedsskolan, 

Göteborg. Ingen vägvisning för biltrafik. 
 
Parkering: Kommunala parkeringar vid Chalmers Tekniska Högskola. Avstånd 
Chalmers – Arena max 1200 m. 
 
Kollektivtrafik: Hållplats Wavrinskys Plats. 
GPS-koordinater: N 57° 41.240', E 11° 58.140' 

 
Startlista&PM:  Kommer att publiceras på vår hemsida: www.goteborg-o-meeting.se 
 
Karta:  Grönabur/Hagryd-Dala -  nyritad och reviderad 2013/2014.  

Skala 1:15 000 för elitklasser och 1:7500 från D/H60 och uppåt samt 1:10 000 för 
övriga klasser. 

 
 Chalmers-Guldheden – ritad 2013 i samband SM sprint. Skala 1:4000, reviderad 

enligt sprintnorm. 
 
Start: Medeldistans fredag: Första ordinarie start 17.00  Avstånd till start preliminärt 

1000m. ÖM klasser har fri starttid mellan 17.00-19.00 
 
 Sprint lördag: Första start 11.00 Avstånd till start preliminärt 600-1800 m.  

ÖM klasser har fri starttid mellan 11.00-12.30 
 
 Långdistans söndag: Första start 10.00 Avstånd till start elit + de flesta 

huvudklasser preliminärt 500 m, övriga klasser preliminärt 1000 m. 
 
Banlängder: Enligt SOFT:s rekommendationer. 



 

 
 
Priser Priser delas ut till de bästa i huvudklasserna efter sammanlagd 3-dagars resultat. 
 Gratis deltagande i Göteborg-O-training i pris till de främsta i H/D 14&16 

 
Gbg O-training Håll utkik på hemsidan efter höstens Göteborg-O-training. En träningsdag för 

ungdomar 14-16 år tillsammans med landslagsmeriterade elitlöpare.  
. 
Service: Medeldistans fredag och långdistans söndag: Miniknat, Dusch, Servering, 

Barnpassning, Sportförsäljning SM Sport www.smsport.nu .  
 
Sprint lördag: Dusch inomhus i anslutning till arenan. 

   
Tävlingsledare: Marie-Louise Axenborg 0763-156546, Karin Ingelhag  0702-215806  
  
Banläggare: Medeldistans: Anders Höije  

Sprint: Ola Wallinder  
Långdistans: Anders Arfwedson 

 
Boende: Lisebergs boendeanläggningar med bl.a. fina stugor och bed&breakfast centralt 

vid Kärralund Camping rekommenderas. 
 
Upplysningar: www.goteborg-o-meeting.se eller mail till info@goteborg-o-meeting.se  
 
 
Liseberg: I samband med helgens tävlingar erbjuds samtliga deltagare  

gratis entré till nöjesparken Liseberg valfri dag 22-24 aug. 
 
 


