
Välkommen till Kolmården Adventure Race 2021-08-14

Tävlingen

Kolmården Adventures bjuder härmed in till årets upplaga av Kolmården 
Adventure Race. Tävlingen kommer gå av stapeln lördag 14 augusti i 
skogarna runt Sörsjön, 20 km norr om Norrköping. Start är 11:00 för 
samtliga klasser.

Klasser

I årets tävling tävlar man i tvåmannalag med klasser för herr, dam och 
mix. 

Banorna Classic, Sprint och Mini

Årets bana kommer bestå av disciplinerna Löpning, orientering, 
mountainbike och paddling.

Orienteringen kommer vara av enklare karaktär. Både paddling och 
mountainbike kommer gå på banor med flera olika möjligheter till vägval. 
Paddlingen kommer att vara i mindre sjö.

Classic

Segrartiden är beräknad till ca 4 timmar. Preliminära sträcklängder:

 Rogaining orientering ta kontroller i valfri ordning ca 15 min
 Enklare Orienteringslöp 1 h
 MTB-O: 1 h 45 min
 Kanot-O: 1h

Sprint

Segrartiden är beräknad till  ca 2 timmar. Preliminära sträcklängder:

 Rogaining orientering ta kontroller i valfri ordning ca 15 min
 Enklare Orienteringslöp 30 min
 MTB-O: 40 min
 Kanot-O: 40 min



Mini(6-12 år)

En fartfylld aktivitet för våra yngre förmågor. Går att göra när som mellan
kl. 11-14 och är kostnadsfri.

Anmälningsavgifter

Följande avgifter gäller tom. 1 augusti:

 Classic Lag 600kr/lag
 Sprint Lag 500kr/lag

Följande avgifter gäller efter 1 august:

 Classic Lag 800kr/lag
 Sprint Lag 700kr/lag

Anmälan stänger 11 augusti.

Anmälan på https://deltaga.nu/tavlingar/visa/229

Paddlingen

På paddlingen är det kanadensare som gäller, K2 är alltså inte tillåtet. 
Hyra av kanadensare går att göra via hemsidan. Både Acronkanoter (bild)
(snabbare och rankare) och kanadensare finns att hyra.

 Acronkanot 300kr/lag
 Kanadensare 300kr/lag

I ovanstående hyrpriser ingår paddel och flytväst

Tidtagning

Vi använder oss av sportident tidtagningssystem. En sportidentpinne per 
lag. 

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Magnus Blomgren
mankans@hotmail.com
070-433 04 86

Banläggare: Håkan Lindgren
hakan.j.lindgren@gmail.com



Logi

Sörsjöns camping erbjuder bland annat stugor. Campingen ligger ca 
300 meter från Tävlingsplatsen.

Återbetalning och försäkring

Kolmården Adventures gör ingen återbetalning av anmälningsavgiften. 
Tävling sker på egen risk. Det är upp till varje enskild tävlande att teckna 
försäkring, tex. Folksams försäkring Startklar.

Inställt arrangemang

Om Kolmården Adventure Race pga. extraordinära omständigheter 
tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50 % av 
anmälningsavgiften. 

Foton sociala medier

Övrigt

PM och information rörande tävlingscenter kommer två veckor innan 
tävlingen. Vid frågor, tveka inte att kontakta någon ur tävlingsledningen.

http://www.sorsjon.se/
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