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Byggtjänst-lången
Varmt välkomna till första etappen av 2022 års upplaga av Mini5dagars på Sörmon!

Samling
Grusgropen vid Sörmons motionscentral, se bild.
Lat/Long: 59.23124, 13.21481
Avfart Randviken på E18, vägvisning från avfarten ca 9 km från Karlstad.
Parkera i första hand vid parkeringen vid sörmons motionsspår, när det är fullt parkera på
höger sida längs vägen upp mot masten.

Anmälan
Anmälan sker i eventor, senast 26/4 men går att direktanmäla på plats. För löpare som
springer för en svensk klubb faktureras startavgiften i efterhand, övriga betalar avgiften på
plats med swish eller kontant.

Start
Avstånd till start ca 600 m från arenan, följ orange-vit snitsel. Fri start för samtliga banor
mellan 16:30-18:30.

Karta
Kartan är ett utdrag ur Tyrs kartbas, nyritad 2021. Kartan är delvis nyreviderad den
22/6-2022 i samband med avverkning.

Terrängbeskrivning
Terrängen utgörs av två väldigt olika terrängtyper. Dels en del med fin tallhedsterräng där
både sikten och framkomligheten är mycket god. Även de gröna områdena har god
löpbarhet men sämre sikt. Området är rikt på stigar, både stora motionsspår och mindre
cykelstigar.
Dels en del som består av äldre barrskog samt yngre och äldre gallringsskog. Sikt och
löpbarhet varierar från god till begränsad och undervegetation förekommer i form av ljung
och blåbärsris. Det finns inslag av snabblöpta hällmarker mellan grönområdena.

Kontrolldefinitioner
Tryckt på kartan samt lösa kontrolldefinitioner.

Banlängder
Bana 1
Bana 2
Bana 3
Bana 4
Bana 5

2,4 km vit skala 1:17500
3,8 km gul/orange skala 1:17500
3,8 km violett skala 1:17500
4,9 km violett skala 1:17500
6,6 km blå/svart skala 1:10000

Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler och anvisningar. Maxtiden är 2 timmar.

Resultat
Kommer att publiceras på eventor när tävlingen är avslutatd. Finns liveresultat att följa
under tävlingen.

Omklädning, dusch och toalett
Finns ej på arenan, ta ett dopp vid skutberget istället:)
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