
Under trivsamma former tävlade Skogsflickorna och Skogskarlarna i Småland 
och Östergötland om vandringspriset Byttan i Mjölby 2018. Då med klar seger 
för östgötarna. Nu är vi smålänningar ute efter att hämta hem Byttan igen.

Samling Slättvallen, idrottsplatsen i Mariannelund. Vägvisningsskärm hänger på  
RV 40 öster om Mariannelund.

Parkering Stora parkeringsytor i direkt anslutning till Slättvallen.
Arena Slättvallen, Mariannelunds AIS idrottsanläggning för fotboll med mera.
Anmälan Via Eventor (närtävlingar) senast söndag 2 juni.
Efteranmälan Begränsat antal efteranmälningar kan mottagas tävlingsdagen.
Avgift För start i orienteringen 80 kr/deltagare. I priset ingår efterföljande fika. 

För medföljande som ej deltar i orienteringen 50 kr för fika.
Dusch/toalett Finns i anslutning till omklädningsrummen på arenan.
Utomhusbad Om det lockar finns badplats vid Spilhammarsbadet, cirka 500 m promenad.
Start Till start max 400 m. Första start kl 11.00. Startstämpling.
Stämpling Sportident, enstaka pinnar finns att låna.
Banor Långa banan, ca 4,8 km. Mellanbanan ca 3,5 km. Korta banan ca 2 km.
Klasser Damer Långa (DL), Damer Mellan (DM), Damer Korta (DK). 

Herrar Långa (HL), Herrar Mellan (HM), Herrar Korta (HK).
Karta Skala 1:7500 m, 5 m ekvidistans. Kontrollbeskrivning endast tryckt på kartan.
Terräng Öppen och lättlöpt tallmoskog med trevlig lagom kullig terräng. Det finns 

också några rejäla backar att ta sig uppför (och nedför).
Fika I deltagaravgiften ingår det ett fikapaket. Dessutom kommer det att finnas 

enklare kioskförsäljning på arenan. Om sommaren behagar ta en väder- 
mässig paus kan vi erbjuda möjligheter att fika inomhus.

Fejden om Byttan Både topp och bredd belönas i de sex klasserna. 
Platserna 1-5 i respektive klass får poäng i skalan 7–5–4–3–2 till sitt distrikt. 
Alla övriga fullföljande i de sex klasserna får 1 poäng. 
I landskapsmatchen adderas de sex klasserna till en totalpoäng.

Kulturkvart Efter tävling och fika bjuder vi på en underhållande kulturkvart. Programmet 
är än så länge hemligt, men utlovas att bli trivsamt.

Avslutning Vi räknar med att avrunda med prisutdelning senast runt kl 14:00. 
Då tillkännages vinnare av Byttan 2019! 

Tid för Fejden mellan
Småland – Östergötland 
Nu ska Byttan tillbaka
till Småland... eller?
Skogsflickor och Skogskarlar i Småland inbjuder till

Mariannelund 
lördag 8 juni 2019

Välkomna till Mariannelund!


