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Kolmården Adventure Race 2007 
Så har då KAR 2007 avgjorts, den 3dje deltävlingen i Svenska Cupen. Den avgjordes i 
princip perfekta förhållanden i Söderköping nu i helgen. Solsken, lagom temperatur, 
kanske en och annan kastby av vind. 
Men nu är det som så att det ska inte vara perfekta förhållanden när man kör multisport… En 
del charmen är att det ska vara lite tufft och de som tävlar ska få ett litet äventyr. Vill man ha 
perfekt orientering eller perfekt MTB så finns det redan som egna grenar. I multisport måste 
man vara beredd på att få improvisera och komma på snabba lösningar… 
 
Långa banan startade i ett rasande tempo in i Söderköping med en kort del av första 
orienteringen förlagd i de centrala delarna av staden. Därefter kom de tävlande att 
korsa Göta Kanal och ta stigning upp till utsiktspunkten på Ramunderberget.  
 
På slutet av orienteringen valde några lag det närmare vägvalet till växlingsområdet och 
simmade över Göta Kanal. Tävlingen fortsatte sedan med en riktigt teknisk MTB-bana 
förlagd i området kring S:t Petersburg. Till  banläggningen tog KA hjälp av Söderköping SK 
för att få en så utslagsgivande bana som möjligt. Två varv på tillryggalades på banan och sägs 
ha uppskattas av deltagarna.  
Efter cyklingen gav sig deltagarna av på en paddelsträcka ut till Mem via Storån och sedan 
tillbaka in till Söderköping, denna gång via Göta Kanal. Vid paddlingsmomentet hade lagen 
många olika faktorer att ta hänsyn till; kajak eller kanadensare, vinden, strömmen samt ett 
antal lyft. 
Kajak visade sig vara det snabbaste valet; om man klarade av att behärska vågorna och inte 
slå runt…  
 
Ett av topplagen i herrklassen, City Wolfs, gjorde ett smart drag på hemvägen i Kanalen, att 
byta tillbaka till Storån för att undvika den svåra vinden som ställde till en del problem för 
lagen som valde Kanalen där vågorna gick höga. Inför den långa orienteringen, den fjärde och 
näst sista sträckan, låg tätlagen i samtliga klasser tajt och nu ställdes det krav på god 
orienteringsförmåga för att försvara placeringar. Under orienteringen skulle ett s.k. 
äventyrsmoment avverkas, en ganska teknisk firning nerför Ramunderberget. Firningen 
sköttes av Klätterturen så att full säkerhet kundes säkerställas. FK Herkules skapade sig här en 
lucka som inte bakomvarande lag lyckades ta igen innan målgång. City Wolfs var närmast att 
jaga på den avlutande cykelorienteringen i Albogaskogen.  
 
Till firningen kom tre damlag i stort sett samtidigt; FK Herkules, Acronkanoter och 
Naturguiden. De två förstnämnda ryckte och skapade en liten lucka och på den avslutande 
tekniskt cykelorienteringen avgjorde FK Herkules. De här tre lagen hade under dagen växlat 
ledning fram och tillbaka. 
 
Även i Mixklassen kom sista cyklingen att avgöra. Efter sista orientering ledde 
Adventureteam, men fick se sig bli passerade på sista cykelorienteringen av Saab Biopower. 
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De långa klasserna tillryggalade ca 80km på 6 timmar (Orientering, MTB, Paddling, Firning, 
MTB-Orientering) 
 
Korta banan startade i ett ännu högre tempo än lång. Kortare arbete som ska utföras 
och mindre utrymme för misstag.  
 
Redan vid första kontrollen blev det tajt och många knuffades och stångades för att få i den 
första stämpeln. Det hela löste sig och lagen kunde löpa vidare på Söderköpings gator och 
därefter uppför Ramunderberget. Efter orienteringen tog en teknisk MTB-slinga vid. Efter 
MTB så kom korta banans äventyrsmoment, blåsrör. Där gav varje missad pil en kortare 
straffrunda. Trångt i straffrundan blev det, i den svårbemästrade blåsten missade många lag 
tavlorna. Därefter tog den avslutande kanotorienteringen i Storån vid. Klurig 
kontrollplacering gjorde att flera lag missade kontrollen. 
 
De korta klasserna tillryggalade ca 35km på 3 timmar (Orientering, MTB, äventyrsmoment, 
Paddling) 
 
För resultat se bifogad fil… 
 
Tävlingledningen KAR2007 
 
 


