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Tillställningens 
namn IF Minkens nationella orienteringstävling 07.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER 
1.1 Tillställningens namn 
 

IF Minkens nationella orienteringstävling 07.06.2020 

1.2 Arrangör, kontaktuppgifter IF Minken,  
Tävlingsledare: Emilia Ingman 
tel: 050-5981956 
mail:emilia.ek@hotmail.com 

1.3 Plats, namn, adress  Tävlingscentralen (TC) placeras vid en nedlagd farm bredvid 
Monåvägen i Gunilack, (Monåvägen 59)  63°21'46,502"N 
22°24'40,255"E 
 

1.4 Tidpunkt, Öppethållningsti-
der 

07.06.2020 ca kl. 9-16 
 

1.5 Hurdan tillställning  Individuell orienteringstävling 
 
 
 
 
 
 

1.6 Uppskattad deltagar-, pub-
likmängd, rörelsehämmade 

Max 380 deltagare, ca 30 funktionärer, endast 1 suppor-
ter/deltagare i junior- och ungdomsklasserna. Inga andra suppor-
ters. Totalt max 500 personer. 
 
 

 
 
2. TILLSTÄLLNINGENS OLYCKSRISKER OCH FÖREBYGGANDE AV DEM SAMT 
ÅTGÄRDER VID OLYCKA 
 Riskfaktor Förebyggande Räddningsåtgärder 
2.1 Brand  
 

På området råder eldningsförbud.  
Vatten för premiärsläckning finns 
tillgänglig från pälsfarm. 

Premiärsläckning samt an-
mälning 112 

2.2 Sjukdomsattack Förstahjälp-personal finns till-
gänglig vid tävlingscentralen. 

Första hjälp ges på området. 
Vid allvarliga fall kontaktas 
112 

2.3 Olyckshändelse Förstahjälp-personal finns till-
gänglig vid tävlingscentralen. 

Första hjälp ges på området. 
Vid allvarliga fall kontaktas 
112 

2.4 Trafik Parkeringen premiärt förlagd till 
Gunilackvägen 25 samt längs med 
Gunilackvägen och en gräsåker. 
Varningsskyltar sätts ut ca 0,5 km 
före TC längs med Monåvägen.. 

Tillräckligt med manskap för 
trafikdirigering. Anmälning 
till 112. 

2.5 Möjliga tillfälliga kon-
struktioner eller inkvarteringar 

Inga höga konstruktioner, några 
tält för servering och första hjälp. 

 



 
 

 
 
 

2.6 Vilsegång i terrängen Tävlingsterrängerna är på relativt 
litet område och begränsas ganska 
bra av tydliga terrängobjekt (bl.a. 
vägar). Erfarna orienterare deltar i 
tävlingen. Via resultatservice har 
man kontroll över att ingen läm-
nar i skogen. 
 
 

Se punkt 5.5 om eftersökning 

2.7 Farliga platser Vägen bredvid TC (Monåvägen) 
som orienterarna skall korsa samt 
springa längs med. Varningsskyl-
tar som varnar för orienterings-
tävling sätts ut i båda riktningarna 
ca 0,5-1 km före tävlingscen-
tralen. Vakter placeras där ba-
norna korsar Monåvägen för att 
säkerställa säker passering. Det 
råder god sikt i båda riktningarna 
vid TC. Ca 1m brett område re-
serveras på sidan av vägen för 
löpare att springa på. 
 

Första hjälp ges på området. 
Vid allvarliga fall kontaktas 
112. 

 
3. PERSONAL OCH KONTAKTUPPGIFTER UNDER TILLSTÄLLNINGEN  
Uppgift Namn Tel.nummer 
3.1 Tillställningens chef 
 

Emilia Ingman 0505981956 

3.2 Säkerhetsansvarig 
 

Emilia Ingman 0505981956 

3.5 Informationsansvarig Mikael Holm 0503493061 

3.6. FHJ-personal (antal) samt 
ansvarsperson 

2 st, Yvonne Granlund 0407705946 

 
 
5. ÖVRIGT SOM BÖR BEAKTAS 
 Ämne  Redogörelse över arrangemanget 
5.1 Parkeringsarrangemangen Parkeringsansvarig skolar sin personal. Parkering preliminärt 

förlagt till Gunilackvägen 25 samt längs med Gunilackvägen och 
en gräsåker. 

5.4 Information och utbildning 
av personalen 

Räddningsplanen delges personalen senast dagen före arrange-
manget. Den finns också till påseende på tävlingens hemsida 
några dagar före tävling, samt vid serveringstältet. 



 
 

 
 
 

5.5 Övriga säkerhetsarrange-
mang 

Om en tävlingsdeltagare inte kommit tillbaka inom 30 min. efter 
stängning av målet, samlar tävlingsledaren ihop en sökpatrull och 
utför eftersökning inom antaget område. 
Om eftersöket inte leder till resultat meddelas polisen (tel. 112). 
  

Underskrifter och namnförtydliganden 
 
Tid och plats   19.5.2020  Nykarleby 
 
Emilia Ingman   
       
Tillställningens chef                                            
 
BILAGOR   

1. Kartbilaga med alla kontroller utmärkta, 
2. Plankarta över tävlingscentral samt parkering  
3. Diektiv om hur man gör nödanmälan.   
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