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OK Södertörn ja Snättringe SK kutsuvat 

25manna-viestiin 
 

Lauantaina 8. lokakuuta 2022  
Visättran urheilukeskuksessa, Huddingessa 

 
 
Kilpailukeskus 
Visättran urheilukeskus Huddingessa, GPS-koordinaatit 59.216715, 17.966771 
 
Maasto 
Kilpailumaastona toimii Flemingsbergin luonnonpuisto, jossa korkeuserot ovat kohtuullisia ja 
kulkukelpoisuus on pääosin hyvä. Myös jyrkkiä ja pienipiirteisiä alueita löytyy kartalta. 
Kilpailukeskuksen lähimaasto on polkurikasta ja avointa. Pisimmät radat käyvät avokallioalueella, 
jossa juoksukelpoisuus on erittäin hyvä. Yksittäisiä tuulenkaatamia puita voi löytyä kilpailualueelta.  
 
Kartta 
Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, offsett-painettu kartta. Kartoitus 2019 Nils-Göran Olsson ja 
Fredrik Ahnlén, päivitetty 2022. 
 
Lähtö ja arvioitu maalintulo  
Yhteislähtö klo 09.00. Voittajajoukkueen arvioitu maalintulo noin klo 14.30. Uusintalähtö klo 16.00 
lyhennetyllä viimeisellä osuudella. 
 
Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan Ruotsin Suunnistusliiton kilpailusääntöjä sekä kilpailun kilpailuohjetta.  
 
Kilpailuohje 
Kilpailuohje julkaistaan osoitteessa 25manna.se ja Eventor-sivustolla sunnuntaina viikkoa ennen 
kilpailua.  
 
Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen tapahtuu Eventor-nettisvustolla. Normaalihintainen ilmoittautuminen 28.8 klo. 

23.59 mennessä. Juoksujärjestys jätetään lähempänä kilpailua. Jälki-ilmoittautuminen keskiviikkoon 
25.9 klo. 23.59 mennessä korotetuin ilmoittautumismaksun.  
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Osuudet ja joukkueen muodostus  

Tänä vuonna ensimmäinen osuus on naisille ja viimeinen osuus on avoin kaikille. 25manna-joukkue 
tulee koostua 

• vähintään kahdeksan H-sarjalaista, joista vähintään yksi H16 tai nuorempi.  

• vähintään kahdeksan D-sarjalaista, joista vähintään yksi D16 tai nuorempi.  

• enintään kahdeksan H21-sarjalaista 
 

Osuus Radan 

vaikeustaso 

Ratapituus km1  Hajonta osuus sallittu 

1 vaikea 5,0 Kyllä Naiset 

2 vaikea 7,5 Kyllä Kaikki 

3 keskivaikea 3,8 Kyllä -H16/H50-, naiset. Neljä joukkueen juoksijaa 

yhtaikaa 

4 erittäin 

helppo 

3,1 Kyllä -H14/H60-, -D18/D45-. Neljä joukkueen 

juoksijaa yhtaikaa 

5 vaikea 6,5 Kyllä Kaikki.  Joukkueen neljä juoksijaa yhtaikaa 

6 keskivaikea 4,1 Kyllä Naiset. Joukkueen neljä juoksijaa yhtaikaa 

7 keskivaikea 5,4 Kyllä Kaikki. Joukkueen neljä juoksijaa yhtaikaa 

23 keskivaikea 3,6 Ei -H16/H55-, -D20/D40- 

24 vaikea 6,0 EI Naiset 

25 vaikea 8,52  Ei Kaikki 

(1) Ratapituudet sisältävät 700–1100 m viitoitusta 

(2) Uusintalähdössä viimeisen osuuden pituus on 6,1 km  

 
Julkinen liikenne 
Tämän vuoden kilpailuun pääsee helposti matkustamaan junalla tai bussilla. Lähi- ja paikallisjunilla 
pääsee Flemingsbergin asemalle, josta 1 km kävely kilpailukeskukseen. Tai vaihtoehtoisesti bussilla 
704 Visättraan tai 713 Visättran urheilukeskukseen, josta 500 m tai 300 m kävelymatka 
kilpailukeskukseen. Aikataulut löytyvät paikallisliikenteen nettisivustolta sl.se. Flemingsbergin 
asemalta on mahdollista saada kuljetus painaville tavaroille kilpailukeskukseen. 
 
Pysäköintipaikat ja seurabussien pysähdyspaikka 
Pysäköintipaikkoja henkilöautoille käytössä rajoitetusti. Kilpailunjärjestäjä suosittelee julkisen 
liikenteen käyttämistä tai kimppakyytejä. Henkilöautojen pysäköinnistä on matkaa 
kilpailukeskukseen 500–1200 m. Seurabusseilla on mahdollisuus jättää kilpailijoita seurabusseille 
tarkoitetulle pysähdyspaikalle, josta matkaa kilpailukeskukseen on noin 500 m.  
 
Yhdistelmäjoukkueet 
Ruotsin Suunnistusliiton sääntöjen mukaiset yhdistelmäjoukkueet ovat sallittuja. 
Yhdistelmäjoukkueet ilmoitetaan Eventor-palvelussa. Lisätietoa yhdistelmäjoukkueiden 
ilmoittautumisesta löytyy Eventor-palvelun ilmoittaumisoppaasta: 
https://eventor.orientering.se/Home/HelpAndSupport?culture=en-GB 
 

 

 

 

http://www.sl.se/
https://eventor.orientering.se/Home/HelpAndSupport?culture=en-GB
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Leimausjärjestelmä 

SPORTident. Kaikki SI-tikun mallit ovat sallittuja. Huomioi kuitenkin, että Air-toiminto ei ole käytössä 

kilpailussa. SI-tikun numeroa ei tarvitse jättää ilmoittautumisen yhteydessä, vaan SI-tikun numero 

kirjataan tulosjärjestelmään osuuksittain lähtö- ja vaihtoalueelle mennessä. Jokaista SI-korttia saa 

käyttää ainoastaan yhden kerran kilpailun aikana. SI-tikun voi vuokrata ilmoittautumisen yhteydessä 

Eventor-palvelussa. Palauttamattomasta SI-tikusta kilpailunjärjestäjä perii seuralta 600 SEK. 

 

Seurateltat 
Seurojen teltta/tuulisuojapaikkojen varaus normaalihinnalla tehdään Eventor-palvelussa viimeistään 
28.8. mennessä. Tämän jälkeen varauksia otetaan vastaan korotetulla hinnalla. 

 

Leirintä 
Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty. Kilpailunjärjestäjä suosittelee lähistöllä olevia virallisia 
leirintäalueita tai kilpailunjärjestäjän tarjoamaa majoitusvaihtoehtoa. 

 

Majoittuminen 
Kilpailunjärjestäjä tarjoaa lattiamajoitusta sisältäen aamupalan lähellä Huddingen keskustaa. 
Majoitusvaraukset tehdään erillisen lomakkeen kautta Eventor-palvelussa. Lisätietoa majoituksesta 
julkaistaan Eventor-palvelussa ja osoitteessa 25manna.se. Majoitusta on tarjolla rajoitettu määrä. 

 
Ilmoittautumismaksut 
 

 
 
 
Maksaminen 
Normaalihintaiset ilmoittautumismaksut, mahdolliset vuokrat koskien SI-tikkuja ja telttapaikkoja sekä 
majoitus tulee olla maksettuna viimeistään perjantaina 2. syyskuuta. Ilmoita seura ja maksun aihe 
laskun yhteydessä. Jälki-ilmoittautumismaksut sekä jälki-ilmoittautumisen yhteydessä tehdyt vuokrat 
koskien SI-tikkuja, telttapaikkoja tai majoitusta maksetaan jälki-ilmoittautumisen yhteydessä ja ne 
tulee olla maksettuna kilpailunjärjestäjälle viimeistään perjantaina 30. syyskuuta. 
Seurapussit jaetaan vain seuroille, joilla kaikki maksut ovat maksettuna. 

  

 Ilmoittautuminen 
viimeistään 

su 28.8 

Jälki-
ilmoittautuminen 

1  
su 11.9  mennessä 

Jälki-
ilmoittautuminen 

2 
su 25.9 mennessä 

Ilmoittautumismaksu/joukkue (sis. pakollisen 
P-maksun) 

6 255 kr 7 400 kr 9 000 kr 

Vuokra SI-tikku /henkilö 50 kr 60 kr 60 kr 

Seuratelttapaikka (4 x 6 m) 450 kr 550 kr 550 kr 

Lattiamajoitus sis- aamupalan  
per yö ja henkilö 

250 kr 250 kr 300 kr 

http://www.25manna.se/fi/
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Maksaminen Ruotsista 

Plusgiro: 62 23 54-9  

Tilinhaltija 25MANNA  

Maksaminen ulkomailta 

IBAN: SE67 9500 0099 6034 0622 3549 

BIC: NDEASESS 

Maksun vastaanottaja 25MANNA 

Pankki ja osoite  Nordea, 105 71 STOCKHOLM, SVERIGE 
 

Huomioithan, että maksaminen tapahtuu Ruotsin kruunuissa (SEK) ja mahdolliset valuutan vaihdosta 
johtuvat kustannukset maksaa ilmoittautuva seura.  

 
Kuntosuunnistus  
Tarjolla avoimet kuntosarjat 2,0–6,5km erilaisin vaikeustasoin. Lisätietoja erillisessä kutsussa 
25manna kuntosarjoille.  
 
Suihku 
Lämmin suihku kilpailukeskuksessa 

 
Kahvila 
Tarjolla mm. lämmintä ruokaa, salaatteja, voileipiä, karkkia ja kylmiä ja kuumia juomia. Pidä kilpailun 
kotisivu ja sosiaalinen media seurannassa – tarkoituksena on kevään ja kesän aikana julkaista 
mainoksia kilpailun tarjonnasta sekä lähempänä kilpailua siellä julkaistaan myös kilpailun menu. 
 

Lapsiparkki ja rastiralli 
Kilpailukeskuksessa, ennakkoilmoittautumista ei vaadita. Maksu käteisellä tai Swish:lla.  
Rastiralli 20 kr, lapsiparkki 30 kr. 
 
Urheilumyynti 
Laajavalikoimainen urheilumyynti löytyy kilpailukeskuksesta.  
 

Kilpailuorganisaatio 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lisätietoja  
Kilpailun nettisivusto: 25manna.se  
Kysymykset koskien majoitusta: boende@25manna.se 
Muut kysymykset: info@25manna.se 
 
Oikeudet muutoksiin pidetään. Kaikki muutokset julkaistaan nettisivustolla 25manna.se  
 
 
 

Kilpailunjohtaja Mats Bern, Snättringe SK  

Ratamestari Per Franzén, OK Södertörn  

Kilpailun valvoja Göran Reinholdsson, Järfälla OK  

Ratavalvoja Rune Rådeström, Snättringe SK 

https://www.25manna.se/
mailto:boende@25manna.se
mailto:info@25manna.se
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Tervetuloa 25mannaan 

toivottavat järjestäjäseurat OK Södertörn ja Snättringe SK 

 

 

                                                                                            


