
                                                                                                                                        

   
 
 

      
 

PM för  

 

        
Light Edition - lördag den 18 september  

Första start kl. 12.00   

   
Skellefteå Orienteringsklubb hälsar varmt välkommen till 2021 års upplaga av Utmaningen.   

Efter 2020 års inställda arrangemang återupptar vi nu det populära arrangemanget. I år genomförs tävlingen i en enklare form, med begränsad 

service och kringaktiviteter.   
 

Tävlingsarena 

Vitbergsbadet, Skellefteå. Entré via badets västra grind mot Slalomvägen. 

 

Klassindelning och starttider lördag 

Utmaningen 2021 genomförs i följande klasser och starttider: 

 

OBS! Nya Starttider! 

Klass  Starttid 

Damer, 2 varv 12.00 

Herrar, 2 varv  12.00 

Damer, 1 varv 12.00 

Herrar, 1 varv  12.00 

Utan tid, 2 varv 12.00 

 

Damer, junior  12.10 

Herrar, junior  12.10 

Utan tid, 1 varv 12.10 

 

Till juniorer/ungdom räknas deltagare under 17 år, födda 2005 och yngre. 
  
Anmälan:  
Betalning sker till bankgiro 424-3705 eller Swish nr 1234539128 och skriv ditt namn.  
  
Parkering: Använd parkeringarna i anslutning till Skellefteå Kraft Arena. Ingen parkering längs Slalomvägen eller vid badets entré är tillåten.   
 

Start: Starten sker vid slalombacken, öster om badet. Löpare kommer att uppmanas till gemensam promenad till startpunkten cirka 15 minuter före.  
 

Banan  

Banan mäter cirka 4 km och deltagarna springer ett eller två varv. Med eller utan tidtagning. Banan är snitslad med Norra Skogsägarnas gul/röda band. 

På stigar och öppna partier är det hängande snitslar och där är det tillåtet att springa bredvid snitseln på båda sidor. Där det är korridorsnitslat ska 

löparna hålla sig inom den snitslade korridoren.  

 

Karta som redovisar bansträckning finns på hemsidan, www.utmaningenskelleftea.se. Allt deltagande sker på egen risk!   

Ta det lugnt i utförslöporna och i de partier där det krävs klättring.  
Inga vätskekontroller finns utplacerade. Så se till att fylla på depåerna innan start.  
 

Tidtagningschip  

Alla tävlande ska bära tidtagningschip som hämtas ut på Vitbergsbadet. Vi använder SportIdent som tidtagningssystem. För att vi ska kunna registrera 

alla löpare är det också viktigt att löpare som deltar utan tidtagning använder chip. Då myrlöpning är en del av banan ska chipet bäras så att 

det sitter säkert under loppet. Chipet ska därför fästas på fingret med en extra säkerhetsrem runt handleden. Chipet lämnas tillbaka direkt efter målgång. 

För ej återlämnat chip debiteras 700 kr. Inga nummerlappar ska användas.  

 
OBS! Det finns 2 stycken enheter för mellantider, dels före myren 31 och dels innan berget vid Boda Borg 32! Glöm inte att stämpla där. 

Ni som springer 2 varv stämpla på 33an vid varvningen. 

 

Målgång  
Observera också att stämpling ska ske vid målgång. Så kallad ”målstämpling”. Din tid registreras först då chipet registrerats i de målenheter som 

finns utplacerade i målfållan.  
  

Avspolning  
Efter målgång finns möjlighet att skölja av skor och kläder utomhus på anvisade platser.  

Observera att inga duschar utöver ”avspolning” erbjuds.  
  

Toaletter,  
Toaletter finns i servicebyggnaden. Då kö kan uppstå uppmanar vi till god planering och att hålla avstånd i köer. I övrigt erbjuds inga möjligheter till 

omklädning eller dusch inomhus.  
  

http://www.utmaningenskelleftea.se/


                                                                                                                                        

   
 
 

      
 

Priser  
5 priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare. Segrarna i alla klasser med tidtagning kan hämta ut ett pris vid målområdet.  

  
Åskådare  
För er som inte deltar har vi ett antal platser i terrängen som vi rekommenderar. Myren öster om pistolskyttebanan (lera), utanför Boda Borg (passering 

2 ggr/varv) samt västra Vitbergstjärnen är bra platser om ni vill heja på och följa löparna. Parkera vid starten för Vitbergets elljusspår och gå därefter 50 

meter till tjärnen. Hela bansträckningen och lämpliga åskådar-platser redovisas på den karta som visar bansträckningen. 

Se www.utmaningenskelleftea.se  
 

Deltagande  

Allt deltagande sker på egen risk. Är du inte organiserad i någon förening kan du ta en egen försäkring. Folksam erbjuder försäkringarna Startklar och 

Startklar Plus. Läs mera om Startklar och Startklar Plus www.folksam.se  
  
Mer information  
Finns på www.utmaningenskelleftea.se  
Besök gärna även vår Facebooksida https://www.facebook.com/UtmaningenSkelleftea  

 
Försiktighetsåtgärder på grund av pandemin 
För att minska risken för spridning genomför vi arrangemanget utan simning och gemensamma samlingsplatser som omklädning, prisutdelning och 

kringaktiviteter. I år genomför vi starten i två grupper.  

 

Vidare uppmanar vi samtliga deltagare att: 

Hålla avstånd till varandra. 

Stanna hemma om du har sjukdomssymptom. 

Ha god handhygien. 

Använd handdesinfektionsmedel på toaletterna. 

 

Varmt välkomna önskar 

 

Skellefteå Orienteringsklubb 

 

Arrangerar 10MILA i orientering 2023 
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