
Välkomna till Ryggamo!    2016-06-30  

 

….och det 41:a TJOGET som står för dörren. Vi har i skrivande stund 71 lag anmälda. 

Karlskrona SOK och OK Orion ställer upp med 4 lag samt Kalmar OK och Ronneby OK med 

3 lag vardera, imponerande starkt jobbat och även en stor eloge till samtliga deltagande 

föreningar som kämpar för att få ihop sina lag! 

 

I år avgörs tävlingen en dryg halvmil nordost om Emmaboda, vi håller till på samma 

Arenaåker som 2002 då vi var här senast. Det året hade vi en hård strid på sista sträckan, där 

Pan-Kristianstad segrade med 6 sek. till godo på Orion och med Ulricehamn som 3:a 13 sek. 

efter. Vi får hoppas att det kan bli lika spännande i år -  med ett sent avgörande.  

 

Kartområdet är i stora drag som 2002, det är tillritat ca 1,5 km2 österut och vi är inte lika 

långt västerut med banorna som då.  

Terrängen består till största delen av tallskog, delvis med inslag av gran. Det finns även 

partier med äldre granskog. Kuperingen är mestadels svag till måttlig med någon större backe 

på vissa längre banor. 

Framkomligheten är mestadels god, det som hindrar lite är en del gallringsris i vissa partier 

och gott om blåbärsris i tallskogen. Sikten är överlag mycket god. 

Ett par större sankmarker finns i området och berör de flesta banor mer eller mindre, de har 

sen i våras torkat ut en del och går bra att springa igenom. 

Vi använder en fin tjärdal som kontrollpunkt, läs vidare i PM under ”Lokala tecken” om detta. 

 

Str. 3 och 5 är vita och följer ledstång, där har vi gjort en ny ledstång som är tydligt 

Vitsnitslad i terrängen samt markerad på samtliga tävlingskartor. 

En del av banorna går i kors för att kunna utnyttja de bästa terrängpartierna optimalt. 

Det blir i år även varvning vid en publik-kontroll, belägen strax öster om Arenan och banorna 

som passerar denna är: Str. 1, 4, 6, 13, 17 och 20. 

Vi fortsätter i år med att skriva ut kodsiffran vid kontrollringen (se PM), allt för att minska 

risken för felstämpling så var extra noga med att kolla kodsiffrorna, det är bitvis mycket 

tätt med kontroller och kontrollera alltid att ni får signal från SI-enheten, 
Tänk på att vi som alltid har 2 olika förvarningskontroller och 2 olika sista kontroller. 

 

Markan låter meddela att det går att betala både med kort och swish, vi har som vanligt ett 

stort sortiment som ska kunna tilltala de flesta och i år kommer vi även införa självbetjäning 

a la O-ringen! 

 

Kom gärna i god tid – det kan lätt bli köbildning vid infarten och så hoppas vi givetvis 

att vi får ett riktigt härligt Tjogetväder!! 

 

Vi jobbar som vanligt hårt från arrangörshåll för att TJOGET skall bli årets höjdpunkt och att 

ni skall trivas och få en härlig upplevelse både i skogen och på Arena/camping.  

 

Lycka till! /Banläggaren 


