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Tiedotteet: 
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Tiedustelut: info@25manna.se 

Kilpailukeskuksessa: Infopisteessä 

 

Erilliset liikenne- ja majoitusohjeet julkaistaan www.25manna.se ja Eventor:issa. 

Lopulliset ohjeet julkaistaan itse kilpailupäivänä kilpailukeskuksessa. Kaikki 

kilpailijat pitävät itse huolta siitä että pysyvät ajan tasalla ohjeitten sisällöstä.  
 

Kilpailuinfo 
 

Kilpailukeskus 

Kungens Kurva; noin 15 km Tukholman keskustasta etelään. 

 

Pysäköinti 

Pysäköint nimetyillä paikoilla. Matkaa kilpailukeskukseen enintään 2500 m- 3 000 m. Opastus 

erillisessä ohjeessa. Paikoitusalueita on rajoitetusti, joten suosittelemme käyttämään yleistä 

joukkoliikennettä (SL) tai kimppakyytiä. 

Yksityiskohtia/lisätietoa löytyy liikenneohjeesta. 

 

Linja-autokuljetus  

Linja-autokuljetukset, jotka ohjautuvat kilpailukeskuksen tuntumaan, käyttävät samaa pysäkkiä 

sekä tulo- että lähtöpysäkkinä, eränäisiin muutoksiin varautuen. 

 

Linja-autokuljetus 

Saapumispysäkki sijaitsee noin 400 metriä kilpailukeskuksesta. Nimetyllä paikalla 

liikenneohjeitten mukasesti. Lähtöpysäkki paluumatkalla löytyy samalta alueelta.   

Kilpailukeskukseen on kävely-/pyörätie. 

 

Linja-autopysäköinti 

Nimetyillä paikoilla liikenneohjeitten mukaisesti.  

 

Liikenneohjeet julkaistaan noin 2 viikkoa ennen kilpailua. 

 

Paikallisliikenne (SL) 

Tunnelbanan punainen linja, (13) pysähtyy Skärholmen C:hen. Kävelymatkaa noin 2000 m 

lastenrattaille sopivalla kävelytillä tai linja-autolla Kungens Kurvaan, pysäkki: "Ekgårdsvägen". 

Lisätietoa matkansuunnitteluun löytyy netin reittipalvelusta: sl.se. 
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Joukkuekirjekuoret  

Joukkuemateriaali jaetaan joukkueille kun kaikki maksut on maksettu.  Joukkuemateriaali 

sisältää seuran kaikkien joukkueiden kilpailunumerot, ohjelmalehtiä, jne. Joukkuemateriaalin 

voi noutaa kilpailuinfosta kilpailupäivänä,  la 8.10 klo 7.00 

Joukkuekuoret on näytettävä karttapisteessä kilpailujen jälkeen.  

 

HUOM! Muistakaa hakaneulat kilpailunumeroiden kiinnittämiseen!   

 

Tuulisuojat  

Tuulisuojat/seurateltat saa pystyttää etukäteen varatuille, järjestäjän merkitsimille paikoille.  

Tietoa seurojen varauksista /paikoista löytyy kotisivulta, infotauluilta ja infopisteestä. 

 

Vuokrakortit 

Vuokrakortit (SI-kortit) voi noutaa seuroittain infopisteestä. Kortit on palautettava samalla 

kun kilpailukartat haetaan uusintalähdön jälkeen.   

 

Seuraasi veloitetaan palauttamattomasta vuokrakortista 600 SEK.  

 

Juoksujärjestykset  

Juoksujärjestykset tulee ilmoittaa pe 7.10.2016  klo 21.00 mennessä Eventoriin 

(eventor.orientering.se). Muutoksia tähän juoksujärjestykseen tehdään 

juoksujärjestyslomakkeeseen, joka löytyy joukkuemateriaalikuoresta ja joka on jätettävä 

infopisteeseen kilpailupäivänä viimeistään klo 08.30 mennessä.  

 

Kengät ja pukeutuminen   

Piikkareiden käyttö kilpailussa on kielletty, mutta suunnistukseen tarkoitettujen nastareiden 

käyttö on sallittu. Vartaloa kattavat vaatteet, SOFT:in sääntöjen mukaisesti. Sisäänkirjautuessa 

suoritetaan varustetarkastus.  

 

Kilpailunumerot  

Kilpailunumero tulee olla kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. 

Lountoa ajatellen hakaneuloja ei jaeta. Muistakaa omat hakaneulat kilpailunumeroiden 

kiinnittämiseen!  On tärkeää että kilpailijat käyttävät sitä numeroa, joka vastaa 

heidän paikkaansa ilmoitetussa juoksujärjestyksessä.  

 

Lähdöt ja maalintulo   

25mannaviesti alkaa la 8.10.2016, klo 09.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Juoksijat 
tulee olemaan lähtöalueella viimeistään kello. 08:45. 

 

Sisäänkirjautumispisteessä SI-tikut nollataan ja kirjataan oikeaan kilpailijaan. 

 Tulkaa hyvissä ajoin, jotta vältyttäisiin jonoilta! Voittajajoukkueen arvioitu 

maaliintuolaika on 14.08.  

 

Kilpailumenetelmä 

Naisten yhteislähtö osuudella 1; ainoastaan naiset tällä osuudella. Osuudella 2 kaikki voivat 

juosta iästä ja sukupuolesta riippumatta. Osuuksilla 1 ja 2 juoksee yksi osanottaja joukkuetta 

ja osuutta kohti. Osuuksilla 3 - 7 juoksee neljä kilpailijaa joukkuetta ja osuutta kohti. 
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Osuuksilla 23-25 juoksee yksi osanottaja joukkuetta sekä osuutta kohti. Juoksija osuudella 23 

ei saa lähteä ennen kuin kaikki neljä juoksijaa osuudelta 7 ovat tulleet vaihtoon (lisää 

kohdassa  ”Vaihdot”).  

 

 

Miehet ratkaisevat 

Tänä vuonna on naisten vuoro juosta ensimmäinen osuus ja miesten vouro juosta 

ankkuriosuus. 

 

Vaatimukset  

Joukkukueessa saa olla max yhdeksän H21-39 ja vähintään seitsemän naista, joista vähintään 

yksi on D14 tai D45 tai vanhempi. Lisäksi joukkueessa tulee olla vähintään yksi HD16 tai 

nuorempi. 

Joukkuekokoonpanoissa sallitaan yhdistelmäjoukkueita SOFT:kilpailusääntöjen mukaisesti. 

Osuuksia koskevaa informaatiota 
Osuus  Juoksijat  Rajoitus  Vaativuus  Pituus km Aika [min] Vaihto hajonta 

1  1  D-sarja-

lainen  

Vaikea 5,8 34   9:00 Kyllä 

2  1  Kaikki Vaikea 6,5 35   9:34 Kyllä 

3  4  D-sarja-

lainen 

Keski-vaikea 4,3 32 10:09 Kyllä 

4  4  Ei D19-39, 

H15-54  

Helppo 2,3 14 10:41 Kyllä 

5  4  Kaikki Vaikea 6,1 37 10:55 Kyllä 

6  4  Ei H17-39  Keski-vaikea 4,1 24 11:32 Kyllä 

7  4  Kaikki Keski-vaikea 4,9 29 11:56 Kyllä 

23  1  Ei D19-34, 

H15-49 

Keski-vaikea 3,7 26 12:25 Ei 

24  1  D-sarja-

lainen 

Vaikea 5,3 33 12:51 Ei 

25  1  Kaikki Vaikea 8,2 44 13:24 Ei 

      14:08   =   Maali 

Osuuspituuksiin sisältyy viitoituksia 350-800 metriä.  

Juoksijat jotka osallistuvat yhteislähtöön osuudella 25 juoksevat lyhennettyä reittiä 6.0 km.  

 

Kartta 

1:10 000, kartantekijä Lars Nord 2015, käyräväli 5 m. Offset-paino. 

Rata ja rastikuvaukset on painettu violetilla karttaan. Koodin löydät myös kartallta rastin 

järjestysnumeron kohdalta: esim. 4-109. Kartan takapuolelta löytyy painettuna 

joukkuenumero ja reittiosuus. 

 

Maasto 

Kilpailualue on pääasiassa kohtalaisen mäkistä metsämaastoa; avaraa helposti juostavaa, jossa 

esintyy pienipiirteistä nousua. Enimmäkseen esteetöntä, mutta tietyillä tasaisilla alueilla sekä 

näkyvyys että eteneminen on rajallista. Aluetta halkovat lukuisat polut. Helpommat radat 
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sijaitsevat alueella jossa on runsaasti polkuja. Kilpailualueen sisällä on muutamia 

jousiammuntatauluja. Näitä ei ole merkitty kilpailukarttoihin.  

 

Pakotie halkaisee kilpailualuetta    

Kilpailualuetta halkaisee pakotie joka on tarkoitettu hälytysajoneuvojen liikkumiseen 

Huddingen ja Kungens Kurvan välillä. Kilpailupäivänä tietä voivat käyttää kyseiset 

hälytyskulkuneuvot. Mikäli näin tapahtuisi ne käyttävät sireeniä ja sinisiä valoja. 

 

Kilpailijoita kielletään ehdottomasti ylittämästä tietä, jos se häiritsee hälytyskulkuneuvojen 

läpiajoa. On pysähdyttävä tien reunaan ja selkeästi  näytettävä että annatte tietä 

hälytyskulkuneuvoille, jotta ne pääsevät kulkemaan ohitse. 

  

SI – SportIdent-leimausjärjestelmä (ilman  "Touch-free" funktiota)  

SIAC- ”Touch-free” -leimaustikkuja voi käyttää. Huomioitakoon ettei ”Touch-free” funktio 

tule toimimaan käytettävissa olevissa perusleimaisimissa. Leimaus tapahtuu normaalin tavoin, 

kuten tavallisilla leimauskorteilla. Kaikkia SportIdent leimauskortteja voi täten käyttää.  

 

Sisäänkirjautuminen viivakoodilla  

SI-korttien numeroita ei ilmoiteta etukäteen. SI-kortti kytketään joukkueeseen ja osuuteen 

sisäänkirjautuessa. Kaikki juoksijat jotka kirjataan lähtöön tai vaihtoon tapahtuu 

sisäänkirjautumisen kautta, vaihtokarsinoitten pohjoispuolella. Karsinassa tikku tyhjennetään 

leimaisimeen leimaamalla. Sitten numerolapun viivakoodi luetaan  ja SI-tikku kytketään 

joukkuenumeroon ja osuuteen. 

Sisäänkirjautumisalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla ja SI-tikulla varustettu kilpailija.  

  
Huom!  SI-korttia saa käyttää ainoastaan kerran kilpailun aikana. 

 

Joukkueenjohtajat kulkevat sisäänkirjautumisen kautta.  

 

Rastit ja leimaus  

Ei lähtöleimausta!  

Jokaisella rastilla on vähintään kaksi rastiyksikköä. Leimaus on suoritettu oikein kun 

rastisyksikkö näyttää vilkkuvaa punaista valoa ja antaa yhden äänimerkin. Leimaamisen 

yhteydessä on kilpailijan omalla vastuulla varmistaa, että rastiyksiköstä tulee valo- ja 

äänimerkki vahvistuksena siitä, että leimaus on hyväksytty. Jos joku yksikkö ei toimi, kilpailijan 

on leimattava toisiseen rastiyksikköön rastin lähellä. Puuttuva leimaus merkitsee että kilpailija 

hylätään, vaikka olisi todisteita kilpailijan olleen rastilla.  

  

Pysykää rauhallisina ja olkaa huolellisia jokaisen rastin kohdalla. Kokemus osoittaa, että on 

helppoa  luulla toisen kilpailijan leimauksen omaksi! Pidä silmällä punaista valomerkkiä. 

 

Joissakin kohdissa rastit ovat hyvin lähellä toinen toistaan. Tarkistakaa koodinumero tarkoin 

ennen leimaamista. 

 

Vaihto  

Vaihtoon tultaessa kilpailija suorittaa vaihtoleimauksen ja luovuttaa kartan toimitsijoille, jatkaa 

matkaa karttatelineille ja ottaa omaa numeroaan vastaavan kartan karttatelineestä.  

Loppusuoralla kilpailija juoksee siihen karsinaan joka vastaa reittiosuuden numeroa ja 
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rintalapun mainosta. Maaliviivan kohdalla tehdään vaihtoleimaus, kaikilla osuuksilla paitsi 

osuudella 25 (katso kohdasta: Maaliintulo). Leimauksen jälkeen kartta luovutetaan 

toimihenkilölle 

 

Karttatelineeltä kilpailija hakee ylimmäisen kartan, joka on merkitty joukkueen numerolla ja 

juoksuosuudella ja vie kartan vaihtokarsinassa olevalle vaihtopuomille, jolla odottaa 

joukkueen seuraava jouksija. 

 

Toisen osuuden juoksija ottaa nejä karttaa ja jakaa ne vapaasti kolmannen osuuden 

juoksijoille. Ruuhkan vähentämiseksi kolmannen osuuden juoksijat saavat jakaa kartat 

joukkueen sisällä vapaasti ennen lähtöpistettä.  

 

Varo kartan ohitusta! Tämä voi sattua mikäli ensimmäinen jouksija neljänneltä osuudelta tulee 

vaihtoon ennen kuin viimenen juoksija kolmannelta osuudelta on suorittanut vaihdon. 

Neljännen osuuden juoksijan on silloin otettava viidennen osuuden ensimmäinen kartta, ei 

siis ylimmäistä karttaa, joka on karttatelineessä. 

 

Kun osuus seitsemän tulee vaihtoon, kolme ensimmäista juoksijaa ottaa ylimmäisen värillisen 

”tyhjän kartan/sokkokartan” ja jättää sen 23:n osuuden juoksijalle. 23:nen osuuden juoksija 

saa lopulta oikean kartan joukkueen viimeiseltä juoksijalta  7:llä osuudella. 23:nen osuuden 

juoksija jättää  ne kolme ”tyhjää karttta”  toimitsijalle matkalla lähtöpisteeseen. Vaihto 

sulkee klo 15.45 

 

 

HUOM!  

 Tyhjennä SI-tikku sisäänkirjautumisvaiheessa, samalla kun rintanumero 

skannataan ja yhdistetään SI-korttiin. Tule hyvissä ajoin!  

 Vaihtoleimaus maaliviivalla; leimaa maalissa osuudelle 25, katso alempaa 

kohtaa. 

 Ota oikea kartta ja varo ohitusta!   
 

Ainoastaan kilpailijat sekä joukkuejohtajat saavat liikkua vaihtokarsinassa.  

 

Maalintulo osuus 25     

Loppukirin helpottamiseksi 50:nen parhaan joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa 

maaliviivan ylityksestä. Maalilinjan ylittäminen ratkaisee joukkueen sijoituksen ja juoksijat 

leimaavat maalilinjan ylitysjärjestyksessä. Maalituomari ratkaisee erimielisyydet  Muiden 

joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan 

ylityksen. Yli 50: lle sijalle sijoittuneet joukkueet leimaavat maalilinjalla. 

 

Ulosleimaus 

Suoritetaan mahdollisimman pikaisesti vahdon tai maaliintulon jälkeen. On tärkeää saada 

ajankohtaiset tulokset tulostaululle! On kilpailijan vastuulla että SI-kortti ulosleimataan ja luetaan! 
Keskeyttävän kilpailijan on parhaansa mukaan poistuttava maastosta vaihtoalueen kautta ja 

tultava SI-leimatarkistukseen, kulkien maaliviitoitusta pitkin.  
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Itkumuuri/Keskeyttäneet/hylätyt  

Uloskirjautumisen yhteydessä hylätyksi tullut juoksija ohjataan ”Röd Utgång” – uloskäynnille 

selvitystä varten. Mikäli juoksija on tehnyt leimausvirheen, rikkonut voimassa olevia 
kilpailusääntöjä tai kyseessä olevia kilpailuohjeita joukkue hylätään. Hylkäämispätös 

selvityksineen annetaan hylätyksi tulleelle juoksijalle.                                         

 

Jos joukkueella on huomautettavaa joukkuejohtajan on jätettävä kirjallinen huomautus ”Röd 

Utgång”- uloskäynnille 30 minuutin kuluessa siitä ajasta joka on kirjattu yllämainittuun 

hylkäämispäätökseen. Kilpailutuomaristo tulee käsittelemään kaikki  huomautukset.  

 

Keskeyttäneet ja hylätyt joukkueet voivat jatkaa viestiä normaaliin tapaan maaliin saakka. Jos 

hylätty tai keskeyttänyt joukkue on vaihdossa vähemmän kuin 30 minuuttia johtavaa 

joukkuetta jäljessä, viivytetään joukkuetta seuraavassa vaihdossa niin, että ero johtavaan 

joukkueeseen on vähintään 30 minuuttia. Viallisesti leimanneet joukkueet saavat jatkaa 

kilpailua, mikäli joukkue on 30 minuuttia johtavaa joukkuuetta jäljessä. Muussa tapauksessa 

joukkuetta pidätellään vaihdossa kunnes 30 minuuttia on kulunut.  

 

Pysäytys toimeenpannaan kun protestiaika on kulunut umpeen eikä hylkäämistä/protestia ole 

hyväksytty.  

 

Väärä kartta    

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. 

Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen. Joukkue joka otta toisen joukkueen 

kartan hylätään. Joukkue joka joutuu virheen kohteeksi  saa uuden kartan toimihenkilöltä 

kartapisteen lopussa, mutta ilman aikahyvitystä. 

 

Tarkista aina että kartan joukkuenumero ja osuus on oikea! Kukin juoksia on vastuussa 

oikean kartan valitsemisessa vaihdossa.  

 

Viitoitukset  

Joitakin epäselviä polkuja on vahvistettu valkoisilla viitoituksilla. Tämä koskee ensisijaisesti 

4:nettä osuutta.  

Yhden kontrollin läheisyydessä on jyrkänne, jota pitkin ei saa mennä alas 

(VAARA). Maastossa on puna/valkoisella varustettu varoitusviitoitus. 

Pääasiallisesti se koskee osuus 5:ttä.   

Kielletyt alueet 

Kielletyt alueet ovat kartalla merkitty violeteilla viivoituksella. Kilpailumaastossa kielletyt 

alueet on osittain merkitty sinikeltaisella viitoituksella. Kilpailumaaston ulkopuolella tai 

kielletyillä alueilla, jotka on rajattu suluilla/aidoilla tai autotien avuin ei välttämättä ole 

viitotettuja.  

 

Kulku, joissa kilpaileminen on sallittua menee kiellettyjen maastojen läpi. Nämä osuudet ovat 

hyvin selkeästi merkityt kilpailukartalla. Lammasaitaukset, jotka sijaitsevat kielletyillä alueilla 
kilpailumaaston yhteydessä on jätettävä rauhaan; niitten yli ei saa kiivetä. 
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On kielletyä liikkua autotiellä kilpailualueen pohjoispuolella. Tarkastajia liikkuu ympäristössä. 

Liikkuminen kielletyillä alueilla johtaa ehdoitta hylkämiseen.  

 

Yhteislähtö   

Vaihto suljetaan la  klo 15.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden 

uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 16.00.  Uusintalähdössä voi myös 

osallistua juoksijat joiden joukkueet ovat keskeyttäneet tai jotka on hylätty. Kaikkien 

juoksijoiden on mentävä sisäänkirjautumisen kautta, jossa SI-tikku nollataan ja kytketään SI-

kortin numerolappuun. Ruuhkan välttämiseksi juoksijoita pyydetään saapumaan hyvissä ajoin 

ennen lähtöä. Seuraatkaa toimihenkilökunnan neuvoja. 

Niille juoksijoille jotka evät vielä ole ehtineet lähtöön järjestetään viimeisten osuuksien 

yhteislähtö kl 16:00. 

Yhteislähtöön osallistuvat joukkueet juoksevat lyhennetyn matkan osuudella 25. Uudet kartat 

jaetaan ennen lähtöä, joka tapahtuu karttatelineitten kohdalta. 

Maali suljetaan  

Kaikki kilpailijat tulee olla maalissa viimeistään klo 18.00, kun maali suljetaan.  

 

Kilpailusäännöt  

Kilpailussa noudatetaan Ruotsin Suunistusliiton lajisääntöjä  

 

Palvelut 
 

Maksut 

Kilpailukeskuksessa voi maksaa käteisellä Ruotsin kruunuilla, kortilla tai Swish:illä. 

Infopisteessä voi vaihtaa Norjan kruunuja tai euroja. Swish-numero päivän aikana:  

 
Miniknat/avoimet radat käyttävät Swish-nr: 123 667 47 58.  

Palvelumaksut Swish-nr 123 418 39 01  

 

Peseytyminen ja WC   

Lämpimän veden kenttäsuihkut löytyvät  kilpailukeskuksesta luoteeseen. Matkaa sinne noin 

300 metriä. Vessat löytyvät kilpailukeskuksen länsiosasta, yrheilumyyntipisteen ja vaihto- sekä 

suihkualueen läheisyydessä. 

 

Ensiapu  

Ensiapu löytyy hieman infopisteen eteläpuolelta.  

 

Riistaraportointi  

Havainnot etupäässä luonnon sorkkaeläimistä (hirvet, metsäkauriit jne.) ilmoitetaan 

Riistaraportiontivastaaville uloskirjautumisen jälkeen. 

 

Varvaus   

Osuudet 1, 2, 24 sekä 25 suorittavat varvauksen kilpakeskuksen itäpuolella. 

Juoksijat seuraavat viitoitusta ja karsinaa rastilta kilpailukeskukseen, ja sieltä uuteen 

lähtöpisteeseen. Tämä osuus on merkitty karttaan violetilla poikkiviivalla ja tätä juoksijoitten 
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on seurattava. Uuden lähtöpisteen kohdalla on rastilippu ja tästä kohdasta on kartalle vedetty 

suora viiva seuraavaa rastia kohti, jossa juoksijat vapaasti tekevät reittivalintansa. 

 

HUOM! Uutta lähtöpaikkaa ei ole piirretty kolmiolla vaan se on sijoitettu siihen kohtaan, 

mistä yhtenäinen viiva alkaa, katsokaa alla olevaa piirrettyä selostusta ja kuvaa.  
 

 

Tulospalvelu ja tulokset  

Tuloksia voi seurata reaaliaikaan liveresultat.25manna.se internet-sivuilla. Kilpailun aikana 

ilmoitetaan väliaikaiset tulokset. Lopulliset tulokset löytyvät Eventorissa sekä kotisivulla 

www.25manna.se. 

Karttojen ja vuokratikkujen palautus Infopisteeseen  

Yhteislähdön jälkeen kartat luovutetaan joukkueittain kilpailukuorta näyttäen. Joukkueet joilla 

on vuokratikkuja palauttavat ne joukkuettain. Tikkujen joukkuekohtainen luovutus on 

vaatimuksena kartan saamiseksi. Älkää unohtako yhteislähtöön osallistuneitten SI-tikkuja! 

Livelox 

Kartat ja radat julkaistaan Livelox:illa klo 16.05. Suosittelemme juoksijoita 

laataamaan GPS –lähettimensä sinne.  

 

Palkintoseremonia 

Palkintoseremonia alkaa klo. 15.00 seremoniaaukiolla hieman pohjoiseen maaliintulopaikallta, 

tallien lähettyvillä.  

 Voittaneelle joukkueelle kiertopalkinto.  

 Joukkue 1 – 3 Joukkueplaketti, kunniapalkinto sekä 25mannaplaketti kaikille 

osaanottajille  

 Joukkue 4 – 10 Joukkueplaketti ja 25mannaplaketti kaikille osanottajille.  

 Joukkue  11-25 Joukkueplaketti  

 Paras 2 joukkue Joukkueplaketti   

 Paras 3 joukkue Joukkueplaketti   

 

Kuntosuunnistus suorailmoittautumisella 

Radat : 

Luokka Rataosuudet 

km 

Vaativuus 

ÖM1 2,4 Helppo  

ÖM3 2,8 Keskihelppo 

ÖM5 3,3 Keskivaikea 

ÖM7 3,0 Vaikea 

ÖM8 4,2 Vaikea 

 



 
 
 
 
 
 

Maailman paras joukkue voittaa 

 

Kuntosuunnistuksella on omat lähtö- ja maalintulopisteet, jotka löytyvät  noin 300 metriä 

asfalttitietä pitkin lounaaseen kilpailukeskusesta. Seuratkaa viitoitusta.  

Suorailmoitus tehdään  8:30-13:30 välisenä aikana ja vapaa lähtö 9:15-14:00. 

Maksut HD16 ikäryhmään saakka: 70 SEK; muut :115 SEK. 

SI-tikun vuokraaminen: 50 SEK/kpl  

Seuraasi veloitetaan palauttamattomasta vuokratikuista 600 SEK.  

Maksut laskutetaan kyseessäolevalle klubille (koskee ruotsalaisia klubeja) tai maksetaan 

käteisellä, kortilla tai Swish:illä nr: 123 667 47 58. 

Kartat keräätään ja luovutetaan yhteislähdön jälkeen Infopisteeseen. 

Miniknat – Lasten rasti 

Miniknat sijaitsee kilpailukeskuksen pohjoispuolella ja tapahtuu klo. 9:30-14:00. Hinta on 20 

SEK  osanottajaa kohden ja maksun voi suoritta käteismaksuna Ruotsin kruunuissa, Swish:illä 

tai luottokortilla Miniknat-pisteessä.  Swish-nr : 123 667 47 58. Hintaan sisältyy palkinto, joka 

jaetaan jokaiselle osanottajalle maaliintulon jälkeen. Ottakaa mielellään mukaan oma SI-tikku.   

Tarjoilu 

Hyvinvarustettu ruokatarjoilu sekä grilli, josta saa lämmintä ruokaa, salaatteja, leipiä ja 

grilliruokaa. Ruokalista ja hinnasto löytyvät kotisivulta. Tämän vuoden uutuuksiin kuuluu 

laajempi ruokavalikoma, jossa enemmän vegetaarisia vaihtoehtoja, sekä logistisia parannuksia. 

Nyt kokeillan ”supermarket”-menetelmää, tyyliin – nouda haluamasi ruoka ja maksa 

uloskäyntikassoilla; käteisellä Ruotsin kruunuissa, kortilla tai Swish:illä. Aukaisemme 

lauantaina klo 07.00. Toivomme tämän vähentävän turhaa jonottamista.   

Löydät ruokapalvelut isosta kahviteltasta sekä kahdesta hieman pienemmästä  kisakipsasta. 

Swishnumero ruokapalveluun on: 123 418 39 01.  

Urheilutuotteiden myyntipiste 

Jober Sport tarjoaa laajan valikoiman urheilu- ja suunnistustuotteita, kompasseista kenkiin, 
treenivarusteisiin ja urheilujuomiin.  

Näytteilleasettajat - Utställare 

Kajaksidan esittelee ja myy kajaakkejaan erikoishintaan vain 25mannan aikana. Tarjolla on 

myös muita varusteita aktiiviseen merielämään. 

SAR Sweden on vapaaehtoisjärjestö joka tarpeen vaatiessa avustaa muunmuassa poliisia 

pelastustilanteissa lisäresursseilla, esm. kadonneitten henkilöitten etsinnässä.  25mannan 

aikana SAR on paikalla avustammassa/noutamass , tarpeen vaatiessa, loukkaantuneita 

maastosta. He esittelevät myös työtapojaan ja liiketoimintansa.  

Nordic Green Energy on uusiutuvan energian – auringon, tuulivoiman, veden -toimittaja ja 

Ruotsin Suunnistusliiton yhteistyökumppani. Lauantaina Nordic Green Energy järjestää 

kilpailuja, joissa luvassa hienoja palkintoja sekä yksityisille että seuroille.  

Nordic Native on nettikauppa ja inspiraation lähde sekä ulkoilu- että seikkailumielisille.  

25manna:n aikana he esittelevät sekä toimintaansa että tuotteitaan.  



 
 
 
 
 
 

Maailman paras joukkue voittaa 

 

Dahlgren Drakenby Hälsofrisk tarjoaa hierontaa. Koulutetut kiropraktikot ovat paikalla koko 

lauantain, sisätiloissa pukuhuoneitten yhteydessä, jotka löytyvät Infopisteen  eteläpuolelta. 

 

JWOC: Junioreitten  MM suunnistuskilpailu2017 sijoittuu Tampereelle. Kilpailun järjestäjät  

ovat paikanpäällä 25mannan aikana kertomassa lisää Junioreitten MM kilpailusta sekä 

yleisökilpailuista. 

 

Kilpailun johtajat 

Björn Nyqvist, OK Södertörn 

Olle Blomgren, OK Södertörn 

info@25manna.se 

 

Ratamestari 

Per Kallhauge, Snättringe SK 

 

Tiedotus /Info 

Nadja Dahlström, Snättringe SK 

info@25manna.se 

Tiedotus /Media 

Stefan Svensson Gelius, Snättringe SK 

press@25manna.se  

 

Ratavalvoja 

Rune Rådeström, Snättringe SK 

Kilpailuhallinto 

Katarina Lindbärg, OK Södertörn 

Per Franzén, OK Södertörn 

 

Tekninen asiantuntija  

Göran Nilsson, Snättringe SK 

Anders Karlsson, Snättringe SK  

 

Arena 

Sven Setterqvist, OK Södertörn 

Sune Sisell, OK Södertörn 

Speaker: 

Ola Jodal 

 

Valvoja 

Olof Hernander, Haninge SOK 

 

 

Kilpailun Jury  

Anders Eriksson Uppland (ordförande) 

(OK Linné) 

Kerstin Tjärnlund Blekinge (OK Vilse 87) 

Leif Gustavsson Dalarna (Säterbygdens 

OK) 

 

Tervetuloa 25mannaan 2016 
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