IDREFJÄLLVECKAN light

& IDREFJÄLLSOMMAREN 2021

PM IDREFJÄLLVECKAN light 27 juni - 1 juli
Idrefjällens OK välkomnar er alla till en härlig
orienteringsvecka på Idre Fjäll. Även denna sommar
ställer vi om för att anpassa oss till den rådande
situationen med pandemin.
Vi kommer i år att erbjuda totalt 12 olika banor i sex olika
områden och allt på nyproducerade kartor i en fantastisk
fjällnatur.
Under Idrefjällveckan light 2021 kommer alla deltagare att
erbjudas möjlighet att låna en EMIT EKT-bricka för
elektronisk stämpling och det innebär därför start- och
målstämpling samt resultatlistor (per bana) och så
tävlingslikt som möjligt under vecka 26.
Priset kommer vara lika som 2020, dvs SEK 70kr/karta
och du väljer område och tid som du vill under veckan.
Anmälan till Idrefjällveckan light sker via Eventor och
kartorna hämtas vid INFO-center i Aktivitetscenter där
även EMIT EKT-brickor finns.

WORLD CUP-TESTER - 27 juni och 30 juni
Söndagen den 27 juni samt onsdagen den 30 juni
kommer Idrefjällens OK att arrangera World Cup-tester för
klasserna HD21. Det är medeldistans den 27 juni samt en
långdistans den 30 juni 2021. Tävlingarna är endast för
dessa två elitklasser och utanför Idrefjällveckan light
2021. Inbjudan samt ytterligare information angående
dessa tester kommer att finnas på IOF Eventor.

IDREFJÄLLSOMMAREN - 2 juli - 29 augusti
Under resten av sommaren kommer vi att erbjuda IDREFJÄLLSOMMAREN 2021 med fasta kontroller. Utbudet av
banor och områden är lika som under vecka 26 och för
stämpling används din GPS-klocka och resultat fås via
Livelox.
Här behövs ingen föranmälan eller kartbeställning.
Samtliga kartor/banor kommer att finnas på Idre Fjäll i
Aktivitetscenter. Du väljer din karta/bana och betalar med
Swish via en QR-kod som finns på kartan.

KARTOMRÅDEN 2021
1

Nipfjällsstugan

Medel

27 juni 15.00

2

Nipfjällsstugan

Lång - kalfjäll

27 juni 15.00

3

Nordliften

Lång

30 juni 15.00

4

Idre Fjäll Stugbyn

Sprint

26 juni 10.00

5

Åskvitan

Medel

25 juni 10.00

6

Skidstadion

Medel

25 juni 10.00

I tabellen ovan ser ni våra sex kartområden för sommaren
2021. Där visas också vilken tid respektive område
öppnar. Notera speciellt område Nordliften som öppnar
först den 30 juni. Detta beror på att ett World Cup-test
kommer att avgöras i området den 30 juni men när dessa
är genomförda öppnar vi även detta område.

NATURPASS
I samtliga kartområden finns också Naturpasset
tillgängligt och alla kontroller som används till
träningsbanorna ingår också i Naturpasset.

PRIS
Priset för kartor är 70 kronor/styck och det gäller både
träningskartor och Naturpass.

INFO-CENTER
Aktivitetscenter på Idre Fjäll (ingång till Sporthall/Badhus)
öppet varje dag 10.00-21.30. Här finns kartor, utlämning
av EKT-brickor, utstämpling efter ditt lopp, resultat samt
Naturpass.
Bemannat av Idrefjällens OK; 25 juni -1 juli 10.00-11.00
samt 16.00-18.00. Under dessa tider går det även bra att
anmäla sig om man inte gjort det i förväg.
Under tiden 2 juli - 29 augusti är det självservering av
kartor/banor samt Naturpass i Aktivitetscenter.

INFORMATION
Har ni frågor eller funderingar, skriv till
info@idrefjallveckan.se.

BANOR
Klass

Skala

Medel

Lång

Färg

Inskolning

1:7 500

2,0 km

2,0 km

Grön

Mycket Lätt

1:7 500

2,0 km

2,5 km

Vit

Lätt 1

1:7 500

2,0 km

2,5 km

Gul

Lätt 2

1:7 500

3,5 km

5,0 km

Gul

Medelsvår 1

1:7 500

2,5 km

3,0 km

Orange

Medelsvår 2

1:7 500

3,5 km

5,0 km

Orange

Svår 1

1:7 500

2,5 km

3,0 km

Blå

Svår 2

1:7 500

3,0 km

3,5 km

Blå

Svår 3

1:7 500

3,5 km

4,5 km

Svart

Svår 4

1:7 500

4,2 km

5,5 km

Svart

Svår 5

1:10 000

5,0 km

7,5 km

Svart

Svår 6

1:10 000

5,7 km

10,0 km

Svart

