Orienteringsdagar på Klacken
Onsdagen 20 och torsdagen 21 juli 2016
OK Järnbärarna och Lindebygdens OK ordnar orientering på en nyritad karta
med fantastisk terräng i spännande och varierad nästan orörd natur.
En del av kartområdet är flack lågfjällskaraktär med långsluttande mossar,
halva kartan har höjder och mossar med stor variation och i sydöst finns
utmanande, svår och detaljrik terräng. För nybörjaren finns ett elljusspår
med stigar. Detta är en upplevelse du inte vill missa!
Kartritaren Roger Åsberg: ”Jag har inte ritat en karta med så fin
orienteringsterräng på många år!”
Klackens friluftsområde ligger ca 2 km öster om Rv 50, vägvisning 6 km norr om
Kopparberg, 4 mil norr om Lindesberg och 25 mil från Sälen. Ett perfekt läge för att
pausa och träna på väg upp till Sälen.
Det finns banor med svårighetsgrader från HD10 till Elit. Anmälan sker uppe vid
Klacken, start 50:-/bana, mellan klockan 15 och 19 ”put and run” och sportident.
Sportident-pinnar finns att hyra.
6 nya banor varje dag: Bana 1: 1,5 km vit, Bana 2: 2,5 km gul, Bana 3: 3,5 km
röd , Bana 4: 4,5 km blå, Bana 5: 6 km svart, Bana 6: 8 km svart.
Kartskala: 1:10 000, Bana 3 och 4 finns också i 1:7 500. Ekv 5 m.
Det finns stugor, vandrarhem, restaurang, badhus och dusch, husvagnsparkering och
camping. För priser och bokning, se hemsida www.klacken.com eller ring receptionen
på Klacken tel. 0580 12500.
Boende finns även i Kopparberg: http://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/
upplevaochgora/boende.4.2deb2da3149eae2441a4778.html
Delta i en av dagarna eller båda. Om tid finns över kan den som vill prova på
guldvaskning i Kopparberg, bada i sjön Ljusnarn vid Djäkensbadet, besöka
Geolocos/Kopparbergs Geomuseums sten-och mineralutställning, titta på spännande
gruvhål längs Kopparstigen m.m. Kontakta Turistbyrån 0580 80555

Välkomna till ett fantastiskt träningstillfälle på väg
till O-ringen i Sälen

”Vässa formen på Klacken !!”
OK Järnbärarna och Lindebygdens OK
Mer info på Eventor, välj visa Närtävlingar

Övriga frågor tel 0580-712 34 eller 070-331 26 26
Tips: boka in klubbläger/träningsläger på Klacken i höst

