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Hash House i Haninge – landslagsstjärnor på plats
Lördagen den 14:e november hålls Stockholm Rogaining. Idag läggs den sista informationen ut
om tävlingen, där det också avslöjas var årets tävlingscentrum – Hash House kallat – är beläget,
nämligen vid Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge söder om Stockholm.
– Vi har under fyra dagar lagt ut lite ledtrådar som har lett flera av deltagarna på rätt spår var de
ska ta sig på lördag, berättar tävlingsledare Jonny Bergman från OK Ravinen. Det har varit roligt
att följa spekulationerna, men nu är alltså informationen officiell.
Enligt de internationella Rogaining-reglerna får Hash House nämligen inte avslöjas för långt i
förväg.
– Årets Hash House blir det bästa hittills, säger Jonny entusiastiskt. Det finns kartor åt alla håll,
så det kommer verkligen att bli en utmaning för deltagarna att lägga upp den optimala rutten, och
vi kommer säkert att se helt olika upplägg, tror Jonny.
Banorna i årets Stockholm Rogaining läggs av OK Ravinens juniorvärldsmästare Gustav
Bergman, som verkligen har tänkt till för att skapa spridning och valmöjligheter. Förutom ett
riktigt bra tävlingsområde kan arrangerande OK Ravinen glädjas åt deltagartillströmningen –
närmare 300 anmälda i nuläget.
– Ja, vi sätter deltagarrekord i år igen! Säger Jonny. Vi har framförallt en stor ökning i
cykelklasserna, där vi har närmare 100 deltagare i år, vilket ju är jätteroligt. I damklassen har vi
några riktiga kanoner i form av landslagsorienterarna Annika Billstam och Annica Gustafsson, de
kan nog bli svårslagna, tippar Jonny, som ändå välkomna fler tävlande.
– Absolut, det går jättebra att efteranmäla sig på plats vid Hash House från klockan 10.00!
För mer information: Jonny Bergman, tävlingsledare, 070-300 94 99, jonny.bergman@teliasonera.com
Jenny Tirén Berg, PR-ansvarig, 070-372 98 24, jenny.tiren@telia.com

www.stockholmrogaining.se
Stockholm Rogaining är en sextimmars Rogaining där deltagarna alltså har sex timmar (fyra timmar i cykelklassen)
på sig att samla så många poäng som möjligt genom att besöka så många kontroller de hinner. Kontrollerna har olika
hög poäng beroende på hur långt ifrån Hash House de är belägna och vilken svårighetsgrad de har. Lagen ska bestå
av två till fem deltagare som under hela loppet måste vara inom hörhåll från varandra.

