
 

Kolmården Adventure Race ingår som en deltävling i Svenska Multisportcupen, en rikstäckande cup 
som årligen lockar över 2000 deltagare. KAR kommer att vara den tredje deltävlingen av sju. För mer 
information se www.multisportcupen.com 
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Kolmården Adventure Race 2007 
Den 2 juni avgörs multisporttävlingen Kolmården Adventure Race (KAR). Tävlingen 
arrangeras för sjätte året i rad av Kolmården Adventures och kommer att avgöras i 
Söderköping. Tävlingscentrum kommer att vara i centrala Brunnsparken.  
 
I år har vi lockat 113 lag till start på korta och långa banan. 
 
På långa banan kommer en hel del starka lag till start. 
De senaste årens vinnare i herrklassen kommer till start samt att försvara 
totalledningen cupen, Jens Thorlid tillsammans med multisportprofilen Magnus 
Persson. Nu tävlandes som Saab Biopower. 
De kommer dock inte att vara ohotade. Lag som FK Herkules, Sigma, City Wolfs och 
Naturguiden kommer bli tuffa utmanare. 
 
Mixedklassen kommer bli hård. Vinnaren från Nordiska Mästerskapens Light Mix 
kommer till start, City Wolfs. De kommer att utmana främst FK Herkules, som i sin tur 
kommer med två starka lag till start. 
 
Damklassen är liten men är ett rejält getingbo. Acronkanotor vs FK Herkules. Blir även 
intressant att se hur Naturguiden står sig. De har ett antal korta race bakom sig med 
bra resultat. 
 
I de korta klasserna kan vi notera att vi har en lokal kändis, en av våra 
orienteringshjältar Mikael Wehlin. Han har en lång meritlista inom orientering med 
flera SM-medaljer och 10-Mila segrar.  
 
På tävlingen kommer vi att ha personer avdelade för att hjälpa Press och Media.  
Vill ni få rapport, resultat eller bilder efter tävlingen så är det bara att höra av sig. 
 
Följ tävlingens utveckling på www.kolmardenadventures.com/kar  
Har du frågor, tveka inte att maila till info@kolmardenadventures.com eller kontakta 
pressansvarig. 
 
Väl mött! 
Tävlingledningen KAR2007 
 
 
Pressansvarig: Joel Birath 0734-182485 
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