
Välkomna till Falebo! 2022-06-30

….och det 45:a TJOGET som står för dörren och det innebär att vi
Äntligen!!! får arrangera Tjoget igen efter 2 inställda år.
Vi har i skrivande stund 58 lag anmälda och det får vi väl som läget är vara nöjda med.

I år avgörs tävlingen i Falebo ca 8 km nordost om Emmaboda, det är ett helt nytt område där
det aldrig funnits någon OL-karta tidigare.
Falebo kommer bjuda på väldigt mycket öppen tallskog med gott om blåbärsris - klassisk
Tjoget-terräng med mestadels mycket god sikt.
Kuperingen är mestadels svag  med någon större backe på vissa längre banor.
Några större sankmarker finns i området, men dessa har på senaste tiden torkat ut en hel del.

Kartan är i skala 1:10000 för alla men relativt detaljfattig, så den är förhållandevis lättläst
även om man är van vid 1:7500 del.

Str. 3 och 5 är vita och följer ledstång, där har vi röjt en bit av en stig från blåbärsris så den
blir extra tydlig i terrängen, men vi har även valt att vit-snitsla den i terrängen för säkerhets
skull.
En del av banorna går i kors för att kunna utnyttja de bästa terrängpartierna optimalt.

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 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, dessa
kontroller ligger i år långt ifrån varandra.

Kom gärna i god tid – det kan lätt bli köbildning vid infart till Falebo och det är även mycket
viktigt att ni följer vår vägvisning från väg 120, respektera det, tack!!

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


