
PM 
– OUTDOOR MOUNTAIN CHALLENGE- 

 

Vi välkomnar både tävlande och publik till 

vår multisporttävling den 27 oktober 2012 i vårt vackra Åre. 

I detta PM finns all info ni behöver inför 

tävlingen. Läs igenom hela noggrant! 

 

INFORMATION TILL ALLA TÄVLANDE 
 

TIDSSCHEMA 

Fredag 26/10 

Valfritt Pre Run mingel med fika och: 

registrering, utrustningskontroll och 

uthämtning av startkit.  

Ta chansen att testa på några av momenten 

i lördagens tävling och träffa andra 

deltagare/arrangörer över en kopp kaffe! 

Tid: 18:00 - 20:00 på Åre torg. 

 

Lördag 27/10 

Plats: Åre torg 

Registrering och uthämtning av startkit 

08:00-9:00 

Tävlingsgenomgång på TC ca 9:40 

Start 10:00  

Cut off Kabin Berg 15:30 

Mål segrande lag ca 12:30 

Sista målgång ca 17:00 

After Run med prisutdelning på 

parkvillan: 18:00 

 

OBLIGATORISK GENOMGÅNG 

Detta PM fungerar som huvudsaklig 

informationskälla. Utöver detta kommer vi 

hålla en kort genomgång vid målportalen 

på torget kl. ca 09:40. Då får ni sista-

minuten-information och har chans att 

ställa frågor. Observera att vi då inte går 

igenom hela PM, det måste ni läsa igenom 

innan. För att undvika missförstånd under 

tävlingen är det obligatorisk närvaro för 

alla tävlande på detta möte. 

 

 

 

 

 

VÄGBESKRIVNING OCH 

PARKERING 

Plats: Åre torg. Parkering: Finns i 

anslutning av torget på ICA eller Holiday 

club. Obs. P-skiva behövs. 

 

REGISTRERING 
Registrering sker på Åre Torg på fredag 

kväll 26/10 mellan 18-20 eller 

tävlingsdagens morgon från klockan 08:00.  

Vid registreringen får ni ert startkuvert 

innehållande kartor och SportIdent-pinnen 

samt även startpåsen med nummerlappar, 

första förband och annat. Ni får en karta 

per lag. Kartorna är laminerade. Alla 

tävlande skall innan start skriva på ett 

papper där ni intygar att ni tävlar på egen 

risk och få er utrustning godkänd av vår 

personal. Tävlande under 18 år måste även 

ha målsmans signatur. 

 

EFTERANMÄLAN 

Efteranmälan kan ske på plats på både 

fredag kväll (26/10) på vår Pre run eller på 

torget på tävlingsdagen (27/10).  

Senaste efteranmälan tas emot kl: 09:00 på 

lördag 27/10. 

Kostnad 150 kr och betalas i jämna 

kontanter.  

 

STARTPÅSAR 

Startkit kommer att delas ut på torget. 

 

VÄSKINLÄMNING 

Det kommer finnas möjlighet att lämna in 

egna väskor och ombyten på torget. 

 



TIDTAGNING 

Tidtagning sker elektroniskt med 

SportIdent i timmar, minuter och sekunder. 

Varje lag får en i förväg nollad SportIdent-

pinne i startpåsen (det är inte tillåtet med 

egna pinnar). När ni stämplat vid målgång 

skall ni direkt läsa av brickan i den 

avläsningsenhet som sitter i anslutning till 

målet samt lämna tillbaka lånad pinne. 

Förlorad eller skadad SportIdent-pinne 

ersätts med 400 kr. Tips: Använd snodd för 

att säkra pinnen runt handleden. 

 

STÄMPLING 
På varje sträcka måste alla kontroller tas i 

rätt ordning. Det är dock tillåtet att stämpla 

en extra kontroll av misstag, vårt system 

bortser från det om ni bara har tagit era 

ordinarie kontroller i rätt ordning. 

Stämpling sker genom att man sticker ner 

sin SportIdent-pinne i hålet på kontrollen 

och avvaktar ljus- och ljudsignal. Fredag 

kväll (26/10) mellan 18-20 på Åre torg 

under vår Pre Run kommer ni att kunna 

pröva på stämpelsystemet.    

 

FELSTÄMPLING OCH 

DISKVALIFIKATION 

Vid ett ev. tekniskt fel på kontrollen (ingen 

ljus/ljudsignal) så stämplar ni istället med 

stiftklämman i kartan som bevis på att ni 

varit vid kontrollen. Vi kommer att 

diskvalificera lag som saknar en eller flera 

stämplar. Var därför extra noga med att ni 

verkligen får bekräftelse vid stämplingen 

samt att ni tar alla kontroller i rätt ordning 

Vi godtar INTE att någon intygar att ni 

varit vid en kontroll, det är ENBART 

stämplingarna som gäller. 

 

KONTROLLANGIVELSER 

Kontrollangivelser får ni för hela banan på 

baksidan av kartan. Varje kontroll har en 

tvåsiffrig kodsiffra som anger att du är vid 

rätt kontroll. 

 

ORIENTERING SAMT SNITSLING 

Vissa sträckor under dagen kommer att 

vara snitslad för att ni ska kunna hitta 

bättre, bli roligare samt för er säkerhet.  

Vänligen följ snitslingen! Där snitsling 

upphör börjar orientering där ni själva 

väljer vägen.  

 

KARTOR 

Fjällorienteringskarta skala 1:50 000 

(1cm=500m) 

Ekvidistans 10m  

Kartan reviderades 2004 och vissa 

förändringar i skidsystemet har skett sedan 

dess. Var vaksam på detta.   

 

AVSTÅND INOM LAGET 

Reglerna säger två saker angående 

avståndet inom laget: 

1. Det är en lagtävling och de tävlande 

skall vara tillsammans hela tävlingen, inom 

synhåll från varandra. 

2. Vid kontrolltagning skall den i laget som 

inte stämplar, befinna sig max fem meter 

från kontrollen (stämplingsenheten) vid det 

exakta stämplingstillfället! 

 

CUT OFF 

En Cut off kommer ske vid Kabinbanans 

topp kl 15:30. Det innebär att lag som 

passerar punkten efter 15:30 inte kommer 

att få fullfölja banan. Detta för allas 

säkerhet. Lagen som ej klarar Cut off får ta 

kabinbanan ner till torget igen ca 16:00. 

 

MÅLGÅNG 

Precis efter mållinjen stämplar ni i 

målkontrollen (då tas tiden). Vid 

spurtuppgörelse är det dock mållinjen 

(under målportalen) som avgör placeringen 

(när siste lagmedlemmen passerar) och inte 

stämplingen. Efter målgång skall 

SportIdent-pinnen direkt läsas ur och 

återlämnas till oss.  

 

REGLER: 

• Det är en lagtävling och de tävlande skall 

vara tillsammans hela tävlingen, inom 

synhåll från varandra. 

• Vid kontrolltagning skall den i laget som 

inte stämplar, befinna sig max fem meter 

från kontrollen (stämplingsenheten) vid det 

exakta stämplingstillfället! 

• Ev. trafik. Allmänna trafikregler gäller! 



• Tomtmark och privata områden är strängt 

förbjudna områden. Överträdelse medför 

diskvalificering. 

• Inget skräp får lämnas. 

• Deltagare är SKYLDIGA att hjälpa annat 

lag som är i behov hjälp. Tid för detta 

kommer att avräknas på totaltiden för de 

lag som hjälper till.  

 

REPPELLERING 

Firningen är mycket säker. Vid ankomst 

till uppsamlingsplatsen blir ni instruerade 

av vår personal hur ni ska göra. De hjälper 

er att ta på klättersele och hjälm, och sedan 

att koppla in er på repet. Vi firar med hjälp 

av dubbelrep och ”åttan”. Är ni osäkra på 

tekniken så visar instruktörerna hur man 

gör. Nere på backen står en funktionär i 

andra änden av repet och kan bromsa er 

om ni skulle tappa greppet. Vi bidrar med 

sele och repbroms samt hjälm, dvs all 

utrustning som behövs för momentet. På 

fredag kväll finns det även möjlighet att 

pröva på reppellering, se PreRun under 

"Tidschema 26/10". 

Kan finnas risk för väntetid om många lag 

kommer till platsen samtidigt men för att 

hålla hög säkerhetsnivå, bilda kösystem 

och invänta er tur och ha kul! Värmekälla 

kommer finnas vid vänteplats. 

 

NUMMERLAPPAR  

Alla lag skall bära nummerlappar. Dessa 

ska fästas på vänster ben, väl synligt. 

Säkerhetsnålar finns med i startpåsen. 

 

OBLIGATORISK UTRUSTNING 

• Kompass, 1 per lag. 

• Tryckförband (ingår i startkit), 1 

per lag. 

• Mobiltelefon (en per grupp) packad 

vattentätt med förprogrammerade 

nummer: 

      Tävlingsledare: 076-135 51 76  

      Säkerhetsansvarig: 072-742 59 79 

Obs! Telia har bäst täckning. 

• Skaljacka (typ regnjacka). 

• Mössa och vantar/hanskar. 

• SportIdent (ingår i startkit) 

 

Vi kommer att ha en 

utrustningskontroll på torget fredag 

kväll och  lördag morgon där lagen 

skall checka av obligatorisk 

utrustning. 

 

Eftersom vädret i fjällen kan skifta snabbt 

och det kan vara långt till närmaste 

värmekälla är denna utrustning 

obligatorisk för er säkerhet. Delar av banan 

kommer att gå över snötäckt mark och det 

kan bitvis vara väldigt halt, därför är skor 

eller kängor med bra grepp att 

rekommenderas. Det kommer att finnas två 

vätskestationer längs banan, men det kan  

vara bra att ha med sig egen vätska längs 

vägen. Vid dessa stationer finns dessutom 

möjlighet att få varm dryck samt skydd 

från vädret. 

 

REKOMMENDERAD UTRUSTNING: 

• Pannlampa 

• Ryggsäck med vattensystem eller 

vattenflaska 

• Skalbyxor 

ALL medtagen utrustning ska vara med  

HELA banan, från start till mål. Även vid 

repellering samt hinderbana. Nedskräpning 

medför diskvalificering. 

 

BRYTA 

Lag som bryter måste rapportera detta till 

tävlingsledaren, på kartan finns 

telefonnummer. Om ni bryter så är 

vätskestationerna samt torget. 

uppsamlingsplatser. Om ni inte kan ta er 

dit, ring säkerhetsansvarig på 072-742 59 

79. Viktigt är att ni ändå tar er tillbaka till 

tävlingscentralen på torget för att lämna 

tillbaka SportIdent pinnen. 

 

SJUKVÅRD 

Våra funktionärer har 1:a förband samt 

utbildning i 1:a hjälpen i terräng. Vid 

allvarligare olycka, ring 112, samt 

underrätta Säkerhetsansvarig på 072-742 

59 79 så fort som möjligt. 

 

DUSCH, OMKLÄDNING  

Ombyte och dusch finns att tillgå i Åre 

skola. Skyltning finns från Åre torg. 

 

 

 



TOALETT 

Finns ej att tillgå vid torget. Dock är 

stationshuset öppet, toalett kostar 5 kr. 

 

PROTEST OCH TÄVLINGSJURY 

Skriftlig protest lämnas till 

tävlingsledningen vid målet senast 30 

minuter efter målgång. Tävlingsjuryn 

består av Alexander Lunde och David 

Lundsten 

 

VÄTSKA 

Utanför Åre Skidsport i anslutning till 

torget kan ni fylla på vatten. Det finns 

dessutom 2 st. vätskestationer längs banan. 

  

AFTER RUN OCH PRISUTDELNING 

PÅ PARKVILLAN 

Plats: Parkvillan 

Tid: Från 18:00 (Prisutdelning ca 18:30) 

På kvällen kommer vi träffas tillsammans 

på parkvillan för prisutdelning och skönt 

häng. Priserna kommer att lottas ut på era 

startnummer (individuellt). Ta med er era 

nummerlappar. 

 Priserna delas endast ut till deltagare på 

plats. Ni kommer kunna dricka och äta för 

självkostnadspris. Parkvillan ligger ca 100 

meter från torget riktning ner mot 

stationshuset.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras efter alla gått i mål 

på: 
outdoormountainchallenge.wordpress.com 
samt på torget under tävlingsdagen. 

 

FRÅGOR 

Om något är oklart så skicka era frågor 

med email till infoomc2012@gmail.com 

eller i andra hand ring Sofia på tel.  

073-3165757, alternativt tävlingsledare 

Alex på tel. 0761355176.

 


