
TUFFT • TEKNISKT • UTMANANDE

 10MILA
4-6 MAJ •2012 •KVARN

IFK 

1

Informations-PM
10MILA BUDKAVLEN, 5-6 MAJ 2012
När det referereras till hemsidan är det http://www.10mila.se som avses.

Arenan öppnar kl.12.00 fredag 4 maj.

SAMLINGSPLATS/ARENA
Markstridsskolan i Kvarn, vägvisning från väg 211, 12 

km norr om Borensberg, därifrån ca 2 km till arenan. Här 

finns trafik-/vägkarta till arenan:karta på Google Maps. 

Mer detaljerad vägvisning finns under fliken Service på 

hemsidan. Arenakarta finns i programhäftet och under 

fliken Tävling på hemsidan.

Parkering
Parkering enligt anvisning. Parkeringsavgift för bil ingår 

i anmälningsavgiften. Avstånd mellan parkering och 

arena är max 1 300 meter.

Bussar
Följ anvisningar för av- och påstigning av buss som sker 

vid arenan och logement. Därefter parkerar bussarna på 

anvisad plats. Parkering för buss måste beställas i för-

väg, e-post till logi_2012@10mila.se

Öppna banor/träning
Tävlande i 10MILA får även delta i öppna banor. Det 

går endast att anmäla sig direkt på plats. PM för öppna 

banor publiceras 20 april och kan läsas på hemsidan.

SÅ HÄR FÖLJER DU TÄVLINGEN
Speaker
Speaker är Ola Jodal. Finsk speaker Antti Örn kommer 

att höras på arenan men mest via Radio 10MILA. Frek-

vensinformation se nedan.

Storbildsskärm
Tävlingen kommer att direktsändas på storbildsskärm 

på arenan. I anslutning till serveringen kommer det att 

finnas TV med samma direktsändning.

Passertidsterminal 
Det finns möjlighet för löpare och lagledare att följa la-

gens framfart i skogen vid passertidsterminaler i väx-

lingsfållan. För att se tidpunkt och placering när ett lag 

har passerat skriver man in lagets startnummer eller 

stoppar en av lagets löparbrickor i SI-enheten.

Radio 10MILA 
Radio 10MILA sänder under hela tävlingen två sänd-

ningar på FM-bandet, dels det svenska speakerljudet, 

dels motsvarigheten på finska.

Den svenska sändningen 89,2 MHz 
Den finska sändningen 105,9 MHz

10MILA online
På hemsidan ges löpande information om vad som hän-

der i tävlingen. Vi har också följande onlinetjänster:

•	 Resultat på http://online.10mila.se

•	 Webb-TV på http://webtv.10mila.se

•	 10MILA-appar för  iPhone och Android.

•	 Webb-radio finns tillgänglig via hemsidan. Sänd-

ningen är kostnadsfri och är densamma som Radio 

10MILA.

tillägg till pm

Husvagnsplatser (2012-04-27)
Husvagnsplatser fördelas vid ankomst till campingen.

Avstånd (2012-04-29)
Avstånd till arenan från: Militärtält 700 m; Husvagnar 500-1900 m; Tältplats 1000 m.
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10MILA-app
Från och med dagarna innan tävlingen går det att ladda 

ner en s.k. app till Androidtelefoner och iPhone. I appen 

kan man följa sitt lag på samma sätt som vid passertids-

terminalerna. Appen laddas ner från Android Market 

eller App Store (iTunes) och är gratis. Eventuella trafik-

avgifter från mobiloperatör tillkommer.

Webb-TV
Tävlingen direktsänds i webb-TV från ca kl.11.00 på lör-

dagen till ca kl.11.00 på söndagen. Sändningen är iden-

tisk med den som visas på storbildsskärmen på arenan. 

Sändningen är avgiftsbelagd och kostar 100 SEK.  Be-

talning sker på hemsidan http://webtv.10mila.se. Betal-

ning kan ske via internetbank eller betal/kreditkort. Var-

je sändning kan bara användas på en dator samtidigt. 

Men den är inte kopplad till någon specifik dator eller 

IP-adress, så man kan byta dator under sändningen. 

Om sändningen kan ses mindre än 50 procent av den 

totala sändningstiden (ca 24 timmar) kommer 10MILA 

2012 att återbetala hela beloppet minus transaktionsav-

gifter. 10MILA frånskriver sig all återbetalning om fe-

let kan klassas som ett så kallat force majeure. 10MILA 

2012 har även som målsättning att efter avslutad tävling 

lägga upp hela sändningen för nedladdning.

GPS-tracking
GPS-trackning kommer under tävlingen att visas en-

dast på storbildskärmen och i webb-TV och går inte att 

följa genom livetracking- tjänster. Efter att tävlingen är 

avslutad kommer det att finnas möjlighet att följa täv-

lingens GPS-spår via en separat webbtjänst. Se hemsi-

dan för information om detta när tävlingen är avslutad.

Radiosporten på plats
SR/Radiosporten kommer att sända direkt från 10MILA-

arenan under delar av 10MILA-dygnet. Under damkav-

len blir det inslag i ordinarie sportsändningar i P4. Herr-

kavlen rapporteras fortlöpande i nattradion.

Delar av Radiosportens sändningar kommer eventu-

ellt även att höras på arenan.

Egen radiosändare 
Egen radiosändare (kommunikationsradio) får inte an-

vändas på och i anslutning till arenan, då det kan störa 

tävlingsledningens radio- och teletrafik.

FÖRSÄLJNING
Servering
På arenan finns servering av varm mat, korv, kaffe, 

smörgås, drycker, godis med mera. Serveringen är öp-

pen fredag kväll kl.17.00-22.00 samt från lördagen kl. 

08.00 fram till tävlingens slut.

Betalningsmedel – kortbetalning
På arenan går det att betala med svenska kronor. Kort-

betalning är möjlig i både serveringen och sportförsälj-

ningen. Uttagsautomat finns i Borensbergs centrum.

Sportförsäljning
Försäljning av sport- och fritidsutrustning finns på are-

nan genom Intersport. 

Öppettider 
Lördag: 09.00 - 24.00

Söndag: 06.00 - 13.00 

Försäljning och reklam
Reklam får inte sättas upp eller spridas inom arenan 

utan tillstånd av tävlingsledningen. Detta gäller även 

alla former av försäljning. Försäljare utan tillstånd kom-

mer att avvisas från arenan.

Mässa
Mässan är öppen lördag 12.00 – 21.00

I mässan finns följande utställare:

•	 10MILA 2013 

•	 25-manna 2012 

•	 Arla Plast 

•	 County Travel 

•	 Grönklittsgruppen 

•	 IT Bolaget Per & Per

•	 Jukola 2012

•	 O-ringen 

•	 Petzl

•	 Stures Rör

•	 Svenska Kyrkan

SANITET OCH SÄKERHET
Toaletter
Toaletter för publik och löpare finns på två platser på 

arenan, även handikappanpassade toaletter finns. För 

utgående löpare finns toaletter även i växlingsfållan.
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Dricksvatten
Tappställen för dricksvatten finns på arenan och i tält-

området.

Elverk
Det är inte tillåtet att använda egna elverk på arenan 

eller i tältområdet.

Brandsläckare
Inom tält- och vindskyddsområden finns brandsläckare 

utplacerade och markerade med skylt. Ingen ska ha 

längre än 50 meter till dessa. Deltagare och publik skall 

vid ankomsten förvissa sig om var närmaste brand-

släckare finns placerad. 

Om brand uppstår larma 112 samt kontakta närmaste 

funktionär, alternativt krisgruppen (se nedan).

Eldning
Eldning är inte tillåten, varken på arenan eller i tältom-

rådet. Endast gasolkök och stormkök får användas vid 

vindskydden. 

Grillplatser
Finns i anslutning till vägen omedelbart norr om vind-

skyddsområdet.

Sjukvård
Sjukvård finns på arenan från kl.11.00 den 5 maj till täv-

lingens slut. Sjukvården på arenan finns i första hand 

till för tävlande. I nödfall finns även plats för publik med 

mindre skador.

Under damkavlen kommer det att finnas en sjukvårds-

plats ute i tävlingsområdet, se markering på tävlings-

kartan. 

Under herrkavlen finns det två sjukvårdsplatser i täv-

lingsområdet, se markeringar på tävlingskartan. 

Deltagare i ungdomskaveln hänvisas till sjukvården vid 

arenan.

Samtliga kontrollvakter är utrustade med första förband 

och mobiltelefon.

Krisgrupp
Om en allvarlig olycka eller något annat oväntat inträf-

far är vi tacksamma om detta omgående anmäls till 

10MILAs krisgrupp. Gruppen leds av Magnus Hallros 

tel. 070-3953681

LOGI
Tält- och husvagnsplats
Fördelning av platser för bokade hyrtält, vindskydd, mi-

litärtält, tältyta och husvagn kommer att publiceras på 

hemsidan. Campingen öppnar fredag kl. 12.00.

Logi på hårt underlag
Logi i skollokaler mm öppnar kl. 18.00 fredag 4 maj, se 

särskilt PM som mejlas till respektive förenings anmäl-

ningsansvarig som bokat logi.

MEDIA/PRESS
För att få tillträde till presstältet ska man vara ackre-

diterad via hemsidan, senast den 26 april. Represen-

tanter från media som inte har ackrediterat sig om-

beds snarast kontakta pressansvarig Jonas Lindell: 

press_2012@10mila.se , eller 070-323 2013.

UNDERHÅLLNING
Scenprogram
Lördag
10.45 Invigning med Hemvärnets musikkår, För-

svaret och Motala kommun.

14.20 Prisutdelning ungdomar

19.30 Prisutdelning damer

Söndag 
10:00 Prisutdelning herrar
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VI SPONSRAR 10MILA 2012:

®


