
Stockholms Rävjägare (SRJ) och SSA inbjuder till

SM 3.5 MHz i radiopejlorientering
25-26 september vid Hellasgården, Nacka.

Tävlingscentrum: OK Ravinens klubbstuga vid Hellasgården, Nacka. Stugan ligger på södra sidan 
om Ältavägen, väg 260. Adress: Ältavägen 110, 131 33 Nacka

https://www.hitta.se/kartan?usergeo=1&s=00d06868

Koordinater
WGS84 DD (lat, long) 59.28811, 18.16097 
WGS84 DMS (lat, long) N 59° 17' 17.21", E 18° 9' 39.50"

https://www.hitta.se/kartan?usergeo=1&s=00d06868


Hitta hit med bil:
Kommer man via Essingeleden tar man av vid trafikplats Nyboda (nr 155) och åker Södra länken 
mot väg 222 (Gustavsberg). Åk ca. 5-6 km igenom tunneln och sväng sedan av mot väg 260, Älta.
Efter ca. 3 km är man framme vid Hellasgården.

Hitta hit med buss:
Åker man buss finns flera val. Enklast är att ta buss 401 från Slussens T-banestation, den går förbi 
Hellasgården, passar även bra för söndagens tävling som ligger nästa hållplats längre fram.
Det finns andra alternativ men då är det bussbyte som gäller. Se https://sl.se för mer info om tider 
m.m.

Övernattning:
För de som önskar bo i klubbstugan är det eget liggunderlag+sovsäck som gäller.
Beroende på hur många som väljer att sova över kan det kanske kännas lite trångt. 
De flesta får sova i stora samlingsrummet/frukostmatsalen medan några får ligga i källaren.
Dusch och bastu finns för både damer och herrar. Endast 3 toaletter, 1 i hallen, 2 inne i 
duschrummen.

Önskar man ett något mer enskilt boende finns vandrarhemmet vid Hellasgården, 
https://hellasgarden.se/
Avstånd från vandrarhemmet-klubbstugan <300m.

Parkering:
Bilarna parkeras på någon av de två stora parkeringsplatserna på norra sidan av vägen. Det går dock
att köra in till klubbstugan (södra sidan) genom grindarna om man vill lossa/lasta, men tyvärr ingen 
parkering på den sidan. Grinden kommer vara stängd men olåst. Om ni åker in, glöm inte stänga 
grinden så inga obehöriga kommer in på området.

Det kostar 12 kr/tim (min 2 tim/24 kr) eller 60 kr/dygnet och betalas med kort eller appen Betala P.

Parkering för söndagens tävling:
WGS84 DD (lat, long) 59.28302, 18.18198 
WGS84 DMS (lat, long) N 59° 16' 58.87", E 18° 10' 55.11" 
Parkeringen vid söndagens tävling ligger ca. 1.3 km från tävlingscentret och betalas endast med 
appen EasyPark och kostar 10 kr/tim (min 2 tim/20kr) eller 30kr/dygnet.

Tävlingar: Enligt SM-regler, vilket innebär: 
• Gemensam start, målgång vid sista kontroll, inom maxtid. 
• Alla klasser skall ta alla kontroller. 
• 5 kontroller på natten. Maxtid 120 minuter. Banläggare: Peder H-Pedersen (SM0GNS)
• 7 kontroller på dagen. Maxtid 140 minuter. Banläggare: P-A Nordwaeger (SM0BGU)
• Terräng: Kuperad skogsterräng med stigar och ev. blöta mossar. 
• Biltransport till tävlingsområdet behövs endast dag 2 (ca. 1.3 km)
• Stämpling: SportIdent, lånepinnar finns. 
• Frekvens: Natt - 3,580 MHz, dag - 3,5795
• Kartor i A4, skala 1:10000, ekvidistans 5m
• SM-regler: http://www.pejla.se/sm_rules.htm
• Jury och bankontrollanter: Peder H-Pedersen och P-A Nordwaeger



 Coronaanpassning:
• SM-mötet och prisutdelningen kommer hållas utomhus om vädret tillåter.
• De som vill får ordna boende på egen hand och komma direkt till tävlingarna.
• Deltagare och arrangörer med sjukdomssymptom får inte komma.
• Under tävlingarna försöker vi hålla 2 m avstånd. Undvik trängsel vid stämpling, start och samling.
• Vi försöker hålla avstånd även i stugan, men det kan bli svårt, försök så gott det går.
• Tänk på handhygienen.
• Deltagande sker på egen risk.
• SM ställs in om det blir färre än 10 anmälda.

 
Program lördag 25 september 2021:
• 14:00-17.00 incheckning och kartutdelning
• 17:00 SM-möte
• 18:30 samling vid tävlingsområdet, kartutdelning för dem som kommer direkt
• 18:40 vi går till start (100 m)
• 18:58 gemensam start, sändarna och tidtagning startar 19:00
• Dusch och nattmat i stugan för de som övernattar

 Program söndag 26 september 2021:
• 7:00–8:00 frukost och kartutdelning
• 9:15 avfärd i egna bilar (ca 1.3 km)
• 9:25 samling vid tävlingsområdet, kartutdelning för dem som kommer direkt
• 09:30 promenad till startplats
• 09:58 gemensam start, sändarna och tidtagning startar 10:00
• Dusch och prisutdelning vid stugan

Avgift: 
Övernattning, mat och 2 tävlingsdagar: 325-350:- beroende på antal deltagare
2 tävlingsdagar utan övernattning 150:-
1 tävlingsdag (valfri men meddela vilken)     50:-
Betalning sker i samband med incheckning vid klubbstugan via swish, kontant eller på annat sätt.

Anmälan:
Preliminär anmälan senast 19 september per epost till peder.hp@golonka.se eller via telefon 
0703556029. Efteranmälning kan fungera men kan i så fall bli problem med ev. övernattning.

Ange:
Namn och klubb
Klass eller födelseår
Mobiltelefonnummer 
Sportident-nummer eller om du vill låna SI-pinne
Övernattning (ja/nej)
Nattmat och frukost (ja/nej) 

Ni som övernattar, meddela gärna om ni har några speciella önskemål vad gäller mat: gluten, laktos,
vegan så skall vi försöka se till att det finns något ni kan äta.

Välkomna! 
P-A och Peder

mailto:peder.hp@golonka.se


Eftersom nattjakten går i ett område där vi SRJ’are vid några tillfällen sprungit i så är det inte mer 
än rätt att ni andra får se hur det ser ut.


