Instruktion för Mefjärdsjoggen
Historik
Mefjärdsjoggen gick av stapeln första gången 2011 på initiativ av dåvarande ordföranden Johan
Areskoug. Sedan dess har det varit ett årligt sommarevenemang under juli månad. Antalet deltagare
har successivt vuxit framför allt sedan knatteklassen introducerats och 2017 ställde över 50 personer
sig på startlinjen. Detta har medfört att logistiken kring arrangemanget blivit mer komplicerad och
nya goda idéer kom fram efter loppet 2017 som beskrivs nedan.
Klasser
Knatteklasser – tjejer, killar runt ängen ca 400 m
Korta banan ca 3 km (tur retur norra udden) – tjej och killklass
Långa banan ca 6/7 km (norra + södra udden) – tjej och killklass
Banan skull kunna mätas upp mer exakt med en GPS app vilket inte har gjorts.
Banrekord
Långa banan – Anders Salkai
Korta banan - Smilla Salkai

28:10 (2016)
10:37 (2016)

Sista målgång på långa banan brukar ligga strax under timmen.
Utrustning
Den utrustning som behövs för arrangemanget finns samlat i en blå IKEA kasse som hänger
innanför dörren till höger i brandstationen. Den innehåller:
•
•
•
•

Rödvita snitslar (som kan återanvändas)
Skyltar – riktningsvisare (vänsterpilar, högerpilar, 1 delning 3 km/7 km)
Nummerlappar och säkerhetsnålar
Medaljer

Nummerlappar
Nummerlapparna har köpts via internet av LR Tryck i Sunne (https://nummerlappar.se) som har en
mall att gå efter vilket ger reducerat pris.
Kontrollera att det finns åtminstone 50-talet nummerlappar kvar inför varje lopp.
Hittills inte nummerlapparna samlats in utan de deltagare som velat behålla sina har fått göra detta.
Ett sätt att minska kostnaderna kan vara att samla in alla nummerlappar efter loppet och
återanvända dem till nästa år.
Medaljer
Medaljerna har köpts via internet av Glentons (http://www.glentons.se) – All inclusive 33-113 med
motiv GM-543 och gravyren Mefjärdsjoggen i guld.
Kontrollera att det åtminstone finns 30 medaljer kvar inför varje lopp.
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Aktiviteter
Bestäm ett datum (kring 15 juli verkar vara optimalt) och kommunicera detta i lämpliga
kanaler under våren
• Sätt upp anslag (4 st) skötseldagen före midsommarfirandet – norra pumpen,
Waxholmsbryggan, anslagstavlan i vägskälet vid torpet, södra pumpen
• Engagera funktionärer i god tid för följande aktiviteter:
1. snitsling och skyltning söderut (inkl borttagning efter loppet)
2. snitsling och skyltning midsommarängen (inkl borttagning efter loppet)
3. snitsling norrut
4. anmälningsmottagare
5. tidtagare
6. nummerlappsutdelare
7. förvarnare
8. vägvisare (2 st)
9. medaljutdelare
1.-3. är förberedelser, 4.-9. aktiviteter under loppet. 4 & 5 resp 6 & 7 kan kombineras
•

Detta innebär att minimum 4 funktionärer behövs om någon/några extra vägvisare kan
rekryteras på plats bland åskådarna.
Anmälan & tidtagning
Skötes lämpligen via någon lämplig app i mobilen. Hittills har appen RaceSplitter – Race & split
timer for event... som lagrar alla tidigare deltagare vilket underlättar mycket då många återkommer
år från år. Eventuellt kan det vara svårigheter att föra över denna lista från min app.
Erfarenheterna efter 2017 års lopp och tillströmningen av ivriga deltagare som vill anmäla sig på
samma gång visar att det är lämpligt att skapa någon form av möjlighet att föranmäla sig t ex genom
Mefjärds hemsida. Detta skulle underlätta avsevärt. Alternativt skulle man kunna ha två personer
som sköter föranmälan med var sin app – en för knatteklassen, en för 3/6 km:s klasserna. En
föranmälansmöjlighet rekommenderas.
Bansträckning
Knattebanan ca 400 m
Start på midsommarängen vända söderut (starten utmärkes med störar) varefter banan korsar stigen
mot Östra bryggan och sneddar upp mot vildapeln och slätterängen och sedan vänder tillbaka längs
syrénhäcken mot torpet. Målgång vid stora björken strax efter det dike som delar midsommarängen
(även målgången bör utmärkas med störar och snitsel). Ingen extra snitsling utöver den som krävs
för huvudklasserna men vägvisare bör ställas ut vi stigen mot Östra bryggan och vändpunkten för
att inge skall springa fel.
Huvudklasserna 3/6 km
Start på midsommarängen vända norrut varefter banan helt följer stigen mot norra udden och vänder
vid ett träd just innan bergknallen ut mot norra udden tar vid. Sedan går loppet tillbaka samma väg.
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Denna del behöver bara snitslas.
Loppet fortsätter genom startstörarna och bort mot stigen mot Östra bryggan. Där sättes en stor
skylt som visar att 3 km:s loppet tar till höger (2 ggr) för att sedan gå i mål medan 6 km:s loppet
fortsätter vidare (se bild 1).

Bild 1. Skylt på midsommarängen vid stig mot Östra bryggan
6 km:s loppet går sedan förbi vildapeln men tar sedan av snett ner mot Valborgsbålet. I vägskälet
mot huvudstigen sätts två riktningsskyltar upp – en vänsterpil som visar riktningen mot
Valborgsbålet och en ytterligare pil som visar vägen mot mål på tillbakavägen (bild 2).

Bild 2. Vänsterpil mot mål
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Loppet fortsätter sedan på stigen vid branddammen utefter ängens östsida. Vid stigskälet som går
upp Wristels tomt sätts en skylt med högerpil upp (bild 3) – här sprang Anders Salkai fel 2015 och
missade banrekordet.

Bild 4. Högerpil vid Wristels tomt
Sedan fortsätter loppet över den gamla helikopterplatsen (se till att den är klippt) och upp till
stigskälet där det fortsätter upp 'övervägen'. Här sätts bänken ut för att markera riktningen upp mot
trappan och två skyltar – en högerpil som pekar upp på 'överstigen' och trappan och en vänsterpil
vid bänken som visar vägen mot målet på tillbakavägen (bild 5-6).

Bild 5. Skyltar vid stigskälet vid Söderviken
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Bild 6. Stigskälet upp mot ’övre stigen’
Loppet går därefter uppför mot trappan och fortsätter överstigen. Efter krönet kommer en liten
trätrappa ner för och efter ca 20 meter en elstolpe på vänster hand. På denna sätts en bokstav som
löparna skall memorera för att säkerställa att ingen tar några genvägar. Småningom möts stigarna
igen straxt före den södra pumpen och där sättes två skyltar med med högerpilar, en som visar
vägen söderut och en som visar vägen mot mål via ’undre’ stigen på tillbakavägen enligt bild 7.

Bild 7. Skyltning vid stigskälet södra pumpen – sedd norrut
Loppet fortsätter sedan på den enda knaggliga stigen ner mot södra udden. Straxt innan det börjar
gå nerför mot själva udden finns en berghäll som vetter mot Sandböte. Här är den södra
vändpunkten som markeras med ’polissnitslar’ kring en gammal grenhög just till vänster om stigen
som utgör vändpunkten. Bakom vedhögen sätts det upp ytterligare en kontrollbokstav som skall
memoreras (bild 8).
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Bild 8. Vändpunkt vid södra udden
Vätskekontroller
Loppets längd kräver egentligen inga vätskekontroller men de kan ändå vara trevliga att ha. Bojlers
bruka vara vänliga och ha en första utanför sin tomt och en annan brukar bemannas av tomterna
1:76-79.
Vid målgången bör det finnas tillgång till sportdryck/saft/ vatten.
Målgång
Vid målgång behövs en förvarnare som ropar startnummer till tidtagaren så att vederbörande hinner
med. Om löparna kommer mycket tätt kan det vara svårt att hinna med. Därför är det bra om
förvarnaren skriver ner startnumren i den ordning de kommer in så att tiderna / resultaten kan
rekonstrueras om någon missats.
Prisutdelning
Många vill gå hem ganska direkt efter loppet så det bästa är att dela ut medaljer direkt efter
målgång. Medaljer ges till samtliga deltagare i knatteloppet samt de tre första i de övriga klasserna.
Resultatlistor
Appen kan producera en resultatlista i .csv-format som kan mailas till en dator för bearbetning.
Resultatlistan bör anslås snarast efter loppet då många är intresserade av att få se sina tider.
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