
 

 

   

Flemingsberg – täällä tieto ja luovuus kohtaavat! 

 
 
 
 
 
 

Kilpailuohjeet 25manna-viesti  

Flemingsberg 
 

Lauantaina 8. lokakuuta 2022 Visättran urheilukeskuksessa, 
Huddingessa  

 
Kilpailukeskus 
Visättran urheilukeskus Huddingessa, GPS-koordinaatit 59.216715, 17.966771 
 
Julkinen liikenne 

Tämän vuoden kilpailuun pääsee helposti matkustamaan junalla tai bussilla. Lähi- ja paikallisjunilla pääsee 

Flemingsbergin asemalle, josta noin 10 min kävelymatka kilpailukeskukseen. Flemingsbergin asemalta on 

kuljetus painaville tavaroille kilpailukeskukseen. Lisätietoja julkisesta liikenteestä kilpailun nettisivustolla, 

sekä julkiseen liikenteen sivustolla SL.se.   

 

Pysäköintipaikat ja seurabussien pysähdyspaikka 

Pysäköintipaikkoja henkilöautoille on käytössä rajoitetusti. Pääpysäköintipaikka on pellolla ja voi sateisella 
säällä muuttua mutaiseksi. Matka parkkipaikalta kilpailukeskukseen on noin 2500 m. Lauantaina 
pysäköintimaksu sisältyy joukkueen ilmoittautumismaksuun. Sunnuntaina pysäköintimaksu on 40 SEK, maksu 
Swish-maksusovelluksella (1236674758) tai käteisellä kilpailukeskuksessa. Lisätietoja henkilöautoparkista 

kilpailun nettisivustolla. Kävelymatka seurabussien purkupaikalta kilpailukeskukseen on noin 1800 m. 
Lisätietoja seurabusseista kilpailun nettisivustolla.  
 
Pyörät ja pyöräparkki 
Tule pyörällä kilpailuun! Kilpailukeskuksesta löytyy hyvä ja iso parkkipaikka pyörille. Lähijuniin voi ottaa 
mukaan pyörän, jos et nouse tai jää junasta Tukholman keskustan asemalla.   
 
Joukkueiden juoksujärjestys  
Joukkueiden juoksujärjestyksen ilmoittaminen on pakollista ja se tehdään Eventor-sivustolla viimeistään pe 
7.10 klo 18.00, muussa tapauksessa joukkue joutuu maksamaan 500 SEK maksun.  
Muutokset juoksujärjestykseen esimerkiksi sairastumisen tai loukkaantumisen takia tulee tehdä viimeistään 
klo 8.30 kilpailupäivänä, jotta muutokset ennätetään rekisteröidä. Äkillisiä muutoksia kilpailun aikana 
voidaan tehdä koko kilpailupäivän aikana. Lomake muutoksia varten löytyy joukkuemateriaalista ja lomake 
jätetään infoteltalle. Muutokset ovat tärkeitä ilmoittaa, jotta tulokset saadaan oikein. HUOM! Jos joukkue ei 
ole ilmoittanut juoksujärjestystään joukkue ei saa numerolappuja/oikeutta kilpailla ei ole.  
 
  

https://www.25manna.se/fi/25manna-flemingsbergiin-paasee-katevasti-julkisilla-kulkuneuvoilla/
https://sl.se/
https://www.25manna.se/fi/ohje-autolla-25manna/
https://www.25manna.se/fi/liikenneinfo-bussit-25manna-flemingsberg/
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Joukkuemateriaali  
Joukkuemateriaali, joka sisältää numerolaput, joukkueen huoltajien kortit, lomakkeet muutoksiin ja 
mahdolliset vuokratikut haetaan infoteltalta kilpailukeskuksessa klo 7.00 alkaen. Joukkueen kaikki 
ilmoittautumis- ja vuokramaksut tulee olla maksettuna ennen kuin joukkuemateriaali voidaan antaa. Jos 
maksuja on maksamatta, ne maksaa infoteltalla käteisellä tai Swish-maksusovelluksella. Juoksijat tarvitsevat 
omat hakaneulat kilpailussa. 
 

Kartta ja maasto 
 
Kartta 
Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m, offset-painettu kartta. Kartoitus 2019 Nils-Göran Olsson ja Fredrik 
Ahnlén, päivitetty 2022. 
 
Ratapainatus  
Ratapainatus ja rastimääritteet on painettu värillä karttaan. Rastikoodit on myös painettuna rastinumeron 
viereen, esim. 4-109 rastille numero neljä. Joukkueen numero ja osuus lukee kartan takana. Myös 
hätäpuhelinnumero löytyy kartoista.  
 
Kilpailumaasto 
Kilpailumaastona toimii Flemingsbergin luonnonpuisto, joka on suosittu ulkoilualue. Kilpailukeskuksen 
lähialueet ovat polkurikkaita ja avoimia. Muutoin kilpailualue on erämaata suurkaupungin läheisyydestä 
huolimatta. Korkeuserot ovat kohtuullisia, mutta myös jyrkkiä ja pienipiirteisiä alueita löytyy kartalta. 
Pisimmät radat käyvät avokallioalueella, jossa juoksukelpoisuus on erittäin hyvä. Kasvillisuus 
kilpailumaastossa on lähinnä mänty- ja kuusimetsää. Mäkialueiden päällä kasvaa lähinnä harvaa 
mäntymetsää ja näkyvyys on erittäin hyvä. Matalimmat maastonalueet koostuvat tiheämmistä kuusimetsistä 
ja näkyvyys on osittain rajattua. Aikaisemmat syysmyrskyt ovat jättäneet jälkeensä alueita, joissa yksittäisiä 
tuulenkaatamia puita ja puunjuuria voi löytyä. Nämä alueet ovat merkattu kilpailukarttaan.  
 

Erikoiskarttamerkit 

 

Isompi, hankalasti ylitettävä tuulenkaato 

 

Viitoitetut polut  

Maastossa on joitakin epäselviä polkuja, jotka ovat viitoitettu nauhoin. Kilpailua varten maastoon on tehty 

yksi polku, joka on merkitty karttaan violetilla katkoviivalla ja maastoon valkealla roikkuvalla nauhalla. Polku 

koskee lähinnä kilpailun neljättä osuutta. 

Kielletyt alueet  

Maastossa on muutamia kiellettyjä alueita ja nämä alueet on merkitty kilpailukarttaan. Yhtenäisellä viivalla 

karttaan merkityt kielletyt alueet on myös merkitty yhtenäisellä sinikeltaisella nauhalla maastoon. 

 
Kilpailusäännöt 
Kilpailussa noudatetaan Ruotsin Suunnistusliiton kilpailusääntöjä sekä kilpailun kilpailuohjeita. 
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Kilpailun kulku  
Yhteislähtö ensimmäisellä osuudella. Osuudella yksi ja kaksi joukkueilla on yksi juoksija per osuus. Osuuksilla 
3-7 joukkueilla on neljä juoksijaa per osuus. Osuuksilla 23-25 joukkueilla on yksi juoksija per osuus. Osuuden 
23 juoksija ei saa lähteä maastoon ennen kuin kaikki neljä edellisen osuuden juoksijaa on saapunut vaihtoon. 
(Lue lisää otsikon vaihto alta). 
 
Lähtö ja arvioitu maaliintuloaika 

Yhteislähtö klo 09.00. Voittajajoukkueen arvioitu maaliintulo on noin klo 14.00. Uusintalähtö klo 16.00, 
jolloin viimeinen osuus juostaan lyhennettynä.  

Osuudet ja joukkueen muodostus 

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

koostua 

·        vähintään kahdeksasta H-sarjalaisesta, joista vähintään yksi on H16 tai nuorempi. 

·        vähintään kahdeksasta D-sarjalaisesta, joista vähintään yksi on D16 tai nuorempi. 

·        enintään kahdeksasta H21-sarjalaisesta 

Osuus 
Radan 
vaikeustaso 

Ratapituus km[1] Hajonta Kenelle osuus on sallittu 

1 vaikea 5,2 Kyllä Naiset 

2 vaikea 7,5 Kyllä Kaikki 

3 keskivaikea 3,9 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.  Neljä joukkueen juoksijaa 
yhtaikaa 

6 keskivaikea 4,2 Kyllä 
Naiset. Neljä joukkueen juoksijaa 
yhtaikaa 

7 keskivaikea 5,4 Kyllä 
Kaikki.  Neljä joukkueen juoksijaa 
yhtaikaa 

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

24 vaikea 6,0 EI Naiset 

25 vaikea 8,7[2] Ei Kaikki 

(1) Ratapituudet sisältävät 700–1100 m viitoitusta 
(2) Uusintalähdössä juokseville viimeisen osuuden pituus on 6,1 km 
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Kilpailunumerot  
Jokainen juoksija kantaa numerolappua näkyvällä paikalla paidan etuosassa. Numerolappua ei saa taittaa. 
Kilpailijat tarvitsevat omat hakaneulat. On tärkeää, että jokaisella juoksijalla on oikea, joukkueen 
juoksujärjestystä vastaava numerolappu. Jokainen juoksija käyttää numerolapun mainosta vastaavaa 
vaihtokarsinaa.  
 
Joukkueiden huoltajat  
Yksi huoltaja per joukkue saa sisäänpääsyn vaihtoalueelle sitä vastaavan huoltajakortin avulla. Huoltajille on 
erillinen karsina vaihdon sisäänkirjautumisessa. 
 
Sportident ja sisäänkirjautuminen 
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 sisäänkirjautuessa. Jokaista SI-korttia saa käyttää 

ainoastaan yhden kerran kilpailun aikana. Ylimääräisiä SI-tikkuja voi vuokrata infoteltasta. 

Palauttamattomasta SI-tikusta kilpailun järjestäjä perii seuralta 600 SEK. 

Vaihtokarsinat/maalikarsina  
 

karsin
a 

osuu
s 

karsinan nimi 

1 3, 25  

2 
2, 6, 
24 

 

3 
1, 5, 
23 

 

4 4, 7  

 
Rastit ja leimaus  
Jokaisella rastilla on vähintään kaksi leimasinta. Tietyillä maastonalueilla rasteja sijaitsee hyvin lähekkäin, 
joten ole tarkkana rastikoodien kanssa. Leimauslaite ilmaisee onnistuneen leimauksen punaisella valolla ja 
piip-äänellä. Jokaisen juoksijan omalla vastuulla on tarkistaa, että leimaus on rekisteröitynyt. Jos juoksijalla 
on jollain rastilla leimauksen kanssa ongelmaa kannattaa ensisijaisesti kokeilla leimata toisella leimasimella. 
Si-tikusta puuttuva leima tarkoittaa hylättyä suoritusta, vaikka juoksija olisi todistetusti käynyt rastilla. 
Kilpailun järjestäjä suosittelee juoksijoita olemaan tarkkoina leimausten kanssa ja tarkistamaan aina 
valosignaalin leimausten yhteydessä.  
 

Kilpailun avajaiset 
25manna Flemingsbergin avajaiset alkavat noin kello 8.30 seremoniapaikalla.  
 

Lähtö 
Ensimmäiselle osuudelle on yhteislähtö klo 9.00. Juoksijoiden tulee olla lähtökarsinassa viimeistään klo 8.45. 
Kaikkien juoksijoiden tulee mennä lähtökarsinaan sisäänkirjautumisen kautta, jossa SI-tikun numero 
yhdistetään juoksijan kilpailunumeroon. Ole ajoissa sisäänkirjautumisessa, jotta isoimmilta jonoilta 
vältyttäisiin. Noin viisi minuuttia ennen lähtöä kilpailijat päästetään kartoille. Kartat aletaan jakaa noin kaksi 
minuuttia ennen lähtöä. Karttoihin ei saa koskea ennen lähtösignaalia. K-pisteellä ei tarvitse leimata.  



 

 

   

Flemingsberg – täällä tieto ja luovuus kohtaavat! 

Varvaus 
 
Tärkeää tietoa juoksijoille osuuksilla 1, 2, 24 ja 25:  
Osuuksille 1, 2, 24 ja 25 on tiedossa yleisöystävällinen varvaus kilpailukeskuksessa. Varvausrastilla 
leimauksen jälkeen jatketaan rataa viitoitettua varvauskarsinaa pitkin. Viitoituksen päässä suunnistus jatkuu 
normaalisti radan seuraavalle rastille. Huomio varvausta ohjeistavat kyltit ja seuraa viitoitusta! Jokainen 
juoksija vastaa omasta suorituksestaan varvauksen jälkeen. Yleisörastia käytetään kaksi kertaa yllä 
mainituilla osuuksilla. Ole tarkkana ja leimaa molemmilla kerroilla rastilla! 
 
Alla olevasta kartasta näkee varvauksen kulun ja kilpailukeskuksen sekä sisäänkäynnin vaihtoon/maaliin. 

1. Juoksijat osuuksilta 1, 2, 24 ja 25 tulevat yleisörastille.  

2. Varvaukseen tulevat juoksijat seuraavat viitoitettua karsinaa. Ole tarkkana karsinoiden 
jakautumisessa yleisörastin jälkeen.  

3. Rata jatkuu varvauskarsinan ja varvausrastin jälkeen. Lähtö loppulenkille ei ole merkattu lähdön 
merkillä karttaan vaan rata jatkuu rastiväliviivalla kohti seuraavaa rastia.  

4. Juoksijat tulevat yleisörastille toisen kerran varvauksen ja loppulenkin jälkeen 

5. Rastiväli viimeiselle rastille. 
 

 

  



 

 

   

Flemingsberg – täällä tieto ja luovuus kohtaavat! 

Vaihto 

 

Vaihtoleimau
s 

Loppusuoralla kilpailijat juoksevat vaihtokarsinaa pitkin, joka vastaa kilpailijan osuutta ja 
numerolapun mainosta. Maalilinjan kohdalla tehdään vaihtoleimaus (osuudella 25 
maalileimaus). Leimauksen jälkeen oma kartta annetaan järjestäjille.  

Kartan haku 
ja vaihto 

Karttatelineellä juoksija ottaa ylimmän kartan, joka on myös merkitty joukkueen 
numerolla ja osuudella. Kartta annetaan seuraavalle juoksijalle vaihtopuomilla 

Vaihto 
osuudelta 2 
osuudelle 3 

Toisen osuuden juoksija ottaa neljä karttaa ja antaa nämä kolmannen osuuden 
juoksijoille. Jotta vaihtopuomilla vältyttäisiin ruuhkilta, voi yksi juoksija ottaa kaikki kartat 
ja jakaa nämä joukkueensa muille saman osuuden juoksijoille ennen K-pistettä. 

Riski 
karttojen 
sekoitukseen 

Ole erityisen huolellinen vaihdossa mikäli esimerkiksi 4. osuuden ensimmäinen juoksija 
tulee vaihtoon ennen 3. osuuden viimeistä juoksijaa. 4. osuuden juoksijan täytyy vaihtaa 
5. osuuden ensimmäiseen karttaan, joka ei tällöin ole ylimmäisenä esillä karttatelineessä! 

Vaihto 
osuudelta 7 
osuudelle 23 

Kun 7. osuuden juoksijat tulevat vaihtoon, ottavat kaikki kolme ensimmäistä juoksijaa 
ylimmäisen värillisen ”tyhjän kartan” ja antavat sen osuuden 23 juoksijalle. Osuuden 23 
juoksija saa lopulta oikean kartan kun joukkueen viimeisenä vaihtava 7. osuuden juoksija 
tulee vaihtoon. Osuuden 23 juoksija jättää kolme ”tyhjää, värillistä karttaa” toimitsijalle 
matkalla k-pisteeseen. 

Vaihto 
sulkeutuu 

Vaihto sulkeutuu klo. 15:45. Juoksijat, jotka eivät ole siihen mennessä startanneet 
osallistuvat uusintalähtöön noin klo. 16:00. 

Väärä kartta 

Joukkue, joka on ottanut toisen joukkueen kartan, hylätään. Jos joukkueen kartta ei ole 
telineessä, vaihtoon saapuva juoksija saa uuden kartan toimitsijalta karttatelineen päässä. 
Joukkue ei saa tästä aikahyvitystä. Varmista aina, että kartan joukkuenumero ja osuus 

ovat oikeat. Juoksijat huolehtivat itse, että vaihdossa annettava kartta on oikea. 

HUOM! 

•Ole ajoissa vaihdon sisäänkirjautumisessa 

• Leimaa vaihtoleimaus maalilinjalla 

•Ota oikea kartta ja ole tarkkana, ettei vääriä kartanvaihtoja tapahdu  

 
 

  



 

 

   

Flemingsberg – täällä tieto ja luovuus kohtaavat! 

Maaliintulo 
 
Maaliintulo  
Helpottaaksemme loppukiriä tapahtuu maalileimaus 25:lle ensimmäiselle joukkueelle maalilinjan jälkeen. 
Maalilinjan ylitys määrittää joukkueen sijoituksen ja tämän jälkeen juoksijat leimaavat maalissa 
maaliintulojärjestyksen mukaisesti. Epäselvissä tilanteissa maalituomari ratkaisee järjestyksen. Joukkueet, 
joiden sijoitus maalissa on yli 25 leimaavat normaalisti maalilinjalla.  
 
Maalin sulkeutuminen  
Kaikkien kilpailijoiden tulee olla maalissa viimeistään klo 18.00, jolloin maali sulkeutuu. 
 
Vaihdon ja maaliintulon jälkeen 
 
Leimantarkastus  
Vaihdon/maaliintulon jälkeen juoksijoita kehotetaan menemään suoraan leimantarkastukseen, jotta live-
tuloslistat saadaan muodostettua. Juoksijoiden vastuulla on, että SI-tikku tulee luetuksi kilpailun jälkeen. 
Myös juoksijat, jotka keskeyttävät kilpailun kulkevat leimantarkastuksen kautta.  
 
Riistahuomiot 
Juoksijat, jotka huomaavat riistaeläimiä maastossa voivat ilmoittaa havainnoistaan leimantarkastuksen 
yhteydessä. 
 
Väärä leima, “punainen uloskäynti” ja hylkääminen 
Mikäli kilpailijan suoritus ei ole hyväksytty, ohjataan kilpailija leiman selvityspisteeseen ”punaiseen 
uloskäyntiin”. Mikäli kilpailija on leimannut väärin tai muuten rikkonut kilpailun sääntöjä, hylätään 
joukkueen kilpailusuoritus. Juoksija saa hylkäyksestä tiedon kirjallisena, josta selviää myös hylkäyksen syy. 
Joukkueenjohtaja voi jättää selvityspisteeseen kirjallisen protestin 30 minuutin kuluessa ajankohdasta, joka 
on mainittu hylkäyslomakkeessa. Päätöksestä voi valittaa tuomarineuvostolle. Keskeyttäneet ja hylätyiksi 
tulleet joukkueet voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue 
on vähemmän kuin 30 min jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa 
siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Viivytys tapahtuu vasta kun protestiaika on 
umpeenkulunut,  ja jos protestia ei ole hyväksytty. 
 

Uusintalähtö 
 
Vaihto suljetaan klo 15.45. Suunnistajat, jotka eivät ole päässeet osuudelleen siihen mennessä, lähtevät 
uusintalähdöstä klo 16.00. Uusintalähtö tapahtuu karttatelineeltä. 
 
Uusintalähtöön saavat osallistua myös joukkueet, jotka ovat keskeyttäneet tai hylättyjä. Kaikkien 
uusintalähtöön osallistuvien kilpailijoiden täytyy saapua sisäänkirjautumisen kautta lähtöalueelle. SI-kortti on 
nollattva, kirjattava sisään ja yhdistettävä viivakoodilla kilpailunumeroon. Mahdollisten ruuhkien 
välttämiseksi pyydämme, että uusintalähtöön osallistuvat juoksijat tulevat hyvissä ajoin paikalle ja 
noudattavat toimitsijoiden ohjeita. 
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Kilpailun seuraaminen 
 
Tulospalvelu ja Livelox 
Kilpailun aikana alustavat tulokset näkyvät kilpailun tulossivustolla live.25manna.se. Kilpailun viralliset 
tulokset julkaistaan Eventor-palvelussa kilpailun päätyttyä. Kilpailun jälkeen kartat ja radat julkaistaan myös 
Livelox-palvelussa.  
 
Selostus ja radiolähetys 
Kilpailua selostaa 25mannan kuulutustiimi Ola Jodal, Mårten Fredelius ja Niina Frölid kilpailukeskuksessa 
sekä metsäselostaja rasteilla. Kilpailun kuulutus lähetetään myös radiossa taajuudella 98,1 MHz. 
 
Karttojen palautus 
Kilpailukartat palautetaan uusintalähdön jälkeen joukkueittain joukkueen huoltajakorttia näyttämällä. 
Vuokratut SI-kortit täytyy palauttaa joukkueittain ja tämä on myös ehtona, että joukkue saa kilpailukartat 
takaisin. Muista myös palauttaa uusintalähdön juoksijoiden SI-kortit. Palauttamatta jätetystä vuokrakortista 

peritään seuralta 600 SEK maksu. 
 
Palkintoseremonia 
Palkintojenjako alkaa uusintalähdön jälkeen, noin kello 16.10 seremoniapaikalla. Voittajajoukkue palkitaan 
25manna-viestin kiertopalkinnolla. Viestin kolme parasta joukkuetta saavat kunniapalkinnon, 
joukkueplaketin sekä 25manna-plaketin jokaiselle joukkueen jäsenelle. Joukkueet 4-10 saavat 
joukkueplaketin sekä 25manna-plaketin joukkueen jokaiselle jäsenelle. Joukkueet 11-25 saavat 
joukkueplaketin. Viestin paras kakkosjoukkue saa joukkueplaketin, kuten myös viestin paras kolmosjoukkue. 
 
Avoin kuntosuunnistus 
Tarjolla ratoja eri vaikeusasteilla ja pituuksilla. Lisätietoja kuntosuunnistuksen erillisessä ohjeessa. 
Ilmoittautuminen ja lähtö klo. 9.00 – 13.00. 
 
Media 

Median edustajat voivat seurata kilpailua paikan päällä kilpailukeskuksessa. Ilmoittautumista sähköpostilla 

osoitteeseen press@25manna.se suositellaan, ja se myös takaa parhaan palvelun kilpailukeskuksessa. 

Mediavastaava kilpailussa on Fredrik Wännman, puh. 0708-488855. Katso myös lisätietoja kilpailun 

nettisivulta.   

https://live.25manna.se/
mailto:press@25manna.se
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Muut palvelut 
 
Tuulisuojat/seurateltat 
Tuulisuojat/seurateltat saa ainoastaan pystyttää niille tarkoitetuille ja etukäteen varatuille paikoille. Paikat 
ovat numeroituja seuran pienimmän joukkuenumeron mukaisesti. Ota huomioon kilpailualuetta rajaavat 
merkinnät.  
 
Tekonurmikenttä:  
Kilpailukeskuksessa maali ja ruokatarjoilu ovat tekonurmikentällä. Tekonurmikentällä seuraviirien ja muiden 
nurmea hajottavien tavaroiden pystyttäminen on ehdottomasti kielletty. 
 

Roskien kierrätys 
Kierrätyspiste roskille löytyy kilpailukeskuksesta. Jokainen seura saa myös joukkuemateriaalin mukana oman 
jätesäkin. Joukkueen jätesäkin voi jättää seuratelttapaikalle kilpailun päätyttyä.  
 
Urheilumyynti 
Pölder Sport järjestää urheilumyyntiä 
kilpailuviikonlopun aikana. Kaupan ajankohtaiset 
tarjoukset löytyvät jo ennen kilpailuviikonloppua 
nettisivuita polder.se.  
 
Ruokatarjoilu 
Ruokaa tarjoillaan isossa teltassa maalia vastapäätä. Tarjoamme kolmea eri lämmintä ruokaa, makkaraa, 
voileipiä, karkkia, kylmiä juomia ja paljon muuta kasvisvaihtoehtoja unohtamatta! Maksaa voi kortilla, 
käteisellä tai Swish-maksusovelluksella. 
 
Rastiralli 
Rastirallia on tarjolla kilpailukeskuksessa klo 9.00-14.00. Maksu 20 SEK per osallistuja. Sama lähtö ja maali 
sekä lauantaina että sunnuntaina mutta eri radat eri päivinä.  
 
Juomavesi 
Hana juomapullojen täyttämiseen löytyy nurmikentän sisäänkäynnin lähistöltä.  
 
Suihkut 
Suihkut naisille ovat jäähallin sisällä  ja miehille jäähallin takana.  
 
WC:t 
WC:t löytyvät jäähallin sisäänkäynnin ulkopuolelta ja urheilutavaramyynnin vierestä. Muutama WC löytyy 
myös vaihtoalueelta. 
 
Löytötavarat  
Löytötavaroita voi  jättää infoteltalle, josta myös kadotettuja tavaroita voi hakea kuvausta vastaan. 
Kilpailuviikonlopun jälkeen löytötavaroita voi kysellä sähköpostilla osoitteesta info@25manna.se.  
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Flemingsberg – täällä tieto ja luovuus kohtaavat! 

Kilpailuorganisaatio 

Kilpailunjohtaja Mats Bern, Snättringe SK 

Ratamestari Per Franzén, OK Södertörn 

Kilpailun valvoja Göran Reinholdsson, Järfälla OK 

Ratavalvoja Rune Rådeström, Snättringe SK 

Kilpailun jury 

Leif Gustavsson, Säterbygdens OK 

Henrik Larsson, FK Göingarna 

Ola Mannberg, Skellefteå OK 

 
 
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 

 

Tervetuloa 25manna Flemingsbergiin toivottavat järjestäjäseurat 

OK Södertörn ja Snättringe SK  

 

 

 

https://www.25manna.se/
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