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PM/Inbjudan 2022 Åre Extreme Race Tour Falun (2022-05-22) 

Tävlingen är för alla, från ren nybörjare till eliten. Banan är konstruerad så att vem som helst skall 

kunna testa på multisport. K2 kajaker går att hyra, det görs i samband med registrering till tävlingen 

på RaceID anmälningssida. Det går att anmäla sig på plats och man kan tävla tillsammans i två 

personers lag.  

 

Start: Lördag 11 juni kl 13:00 start alla klasser. 

Obligatorisk genomgång för alla tävlande vid starten, Främby udde kl. 12:30 

 

Då start och mål är på olika platser så kan vi erbjuda hjälp med transport från Lugnet arena till 

starten på Främby udde (dock ej kajaktransport, den får ni lämna på egen hand). Hör gärna av er i 

förväg i så fall till Mårten Bergvidd, martensepost@gmail.com alt. 0738013999.  

 

TC (Även målgång) 

Tävlingscentrum (TC) är inne på Lugnets arena, se bifogad bild.  

 

Parkering 

Gratis parkering enligt bilden ovan. Möjlighet att lasta av saker på betalparkering vid TC.  

Cyklar och utrustning kan lämnas på TC och bevakas från 11:00 på lördag.   

mailto:martensepost@gmail.com


 

Starten går från Främby udde och nedan visas två alternativa vägar dit från Lugnet (se bild).  

 

Parkering, Främby udde 

Det finns parkering vid campingen.  

 

 

 

 

 

 

 



Servering 

• Vid starten på Främby udde så finns restaurangen ”Villa Herdin” som har öppet från 10:00. 
(för meny kolla, https://www.sjosidanfalun.se/villaherdin/)   

Vill man äta på Lugnet innan start så finns även lugnets restaurang tillgänglig (10:00-15:00).  

• Vid målgång på Lugnets arena så kommer en Food truck ”Burgarbussen” stå och sälja 
hamburgare. Skyttepaviljongen är ett fik som ligger ca 350 m norr om målgången och har 

öppet till 17:00.  

 

Klassindelning 

● Solo dam/herr 

● Duo dam/herr/mix (tvåmannalag, valfritt kajak eller canadensare) 

● Solo ungdom tjej/kille (14 - 17 år) 

● Duo ungdom tjej/kille (14 - 17 år) 

 

Utdelning av tävlingsmaterial 

Tävlingsmaterial kan hämtas vid TC från kl 11:00 på tävlingsdagen.  

 

Banbeskrivning  

Alla tävlande kör samma bana och det är gemensam paddelstart på vattnet (mellan två bojar) för alla 

klasser vid Främby udde. För de som hyr kajak så finns dessa vid starten, rekommenderat att vara i 

god tid för att hinna prova och göra inställningar så det funkar. Personal kommer att finns på plats.   

Efter paddlingen är det växling till löpning. Upptaget av kajaker sker på höger sida vid slussen. 

Funktionärer kommer finnas på plats. Kajaken ska läggas på anvisad plats och kört upp av arrangör 

till målområdet om ni inte önskar lösa det på egen hand. Löpningen är markerad med RÖD/GUL 

snitsel och funktionärer kommer finnas vid några platser längs sträckan.  

Under löpningens första 200m av så passeras en järnvägsövergång där det finns viss risk att bli 

stannad. Funktionär kommer vara vid platsen och sköta tidtagning för ev. stopptid som sedan dras av 

från sluttiden.  

I slutet av löpningen så kommer ni springa delvis på markerad cykelled i motsatt färdriktning så var 

vaksamma och visa hänsyn.  

Efter löpningen så är det växling inne på arenan till avslutande MTB vilken går på Lugnets röda 15km-

slinga. Denna är markerad med röd skylt. Sträckan kommer stödmarkeras vid några punkter med 

samma snitselbandstyp som på löpningen. Cykelstigarna är välbesökta på lugnet och många 

motionärer vistas på dessa. Visa respekt och aktsamhet. Ropa tidigt vid omkörning.  

 

Målgång 

https://www.sjosidanfalun.se/villaherdin/


Vid målgång på Lugnets arena så finns tillgång till dusch och ombyte inne i sporthallen samt möjlighet 

till cykeltvätt i anslutning till arenan. Hamburgare kommer kunna köpas från Burgarbussen.   

Regler 

• Kontrollerna måste tas i rätt ordning och snitslad del av banan ska följas! 

• Det är inte tillåtet att gena över hustomter eller beträda förbjuden mark/vägar. Överträdelse 

medför tidstillägg/uteslutning. 

• Allmänna trafikregler gäller och ska följas.  

• Hänsyn till allmänheten måste beaktas.  

• Skräp får inte slängas utmed banan. Nedskräpning kommer att medföra diskvalificering.  

• Vid målgång cyklar de tävlande fram till mål och stämplar vid mål kontrollen.  

• Duo får inte skiljas åt under tävling, max avstånd 50m.   

• Vid kontrolltagning ska båda lagets medlemmar passera max 5 meter från kontrollen.  

• Stämpling sker elektroniskt med sportident som erhålles av tävlingsarrangören och finns med 

i tävlingsmaterialet. Borttappad pinne måste ersättas med 700 kr. 

• Tävlande som beslutar sig för att bryta skall genast kontakta tävlingsledningen. Frisk 

lagmedlem får inte fortsätta på egen hand.  

• Max tid är fram till kl 20:00. Efter denna tid registreras inga stämplingar ute på banan och 

lagen ska ta sig till mål och stämpla i målstämplingen.  

• Support är tillåtet i TC.  

• Kartor kommer att finnas för alla sträckor för de som önskar det.  

• Tävlingsjury kommer att etableras.  

• Protester måste vara juryn tillhanda senast kl 18 tävlingsdagen.  

 

Obligatorisk utrustning  

• Nummerväst (ska bäras väl synlig också på paddlingen!)  

• Sportidentpinne (en per tävlande/lag)  

• Cykelhjälm under cykelsträckan  

• Flytväst under paddlingen  

• Visselpipa en per lagmedlem, under paddlingen   

 

Rekommenderad utrustning  

•  Extra slang, cykelpump, däckavtagare och kedjebrytare  

 

Försäkring 

Tävlan sker på egen risk. Arrangören har tecknat försäkring.  

 

Vätska  

Vätska för de tävlande kommer att finnas vid växlingsområdet.  

 



 

Toalett 

Finns vid TC samt i sporthallen på Lugnet. Finns även vid starten på Främby Udde.  

 

Prisutdelning  

Prisutdelning sker vid målområdet klockan ca 17:00.  

 

Arrangör och upplysningar  

Tävlingen arrangeras av Nordic Islands Adventure Race AB, med org. nummer 559294-7229 i 

samarbete med Mårten Bergvidd 

 

Kontaktuppgifter, tävlingsledning  

Tävlingsledare Mårten Bergvidd, 0738013999, martensepost@gmail.com 

 

 

 

 

Väl mött den 11 juni! 

  


