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Idrefjällens OK välkomnar till två stycken WC-tester. 
Söndagen den 27 juni handlar det om en medeldistans 
och onsdagen den 30 juni en långdistans. Dessa tävlingar 
kommer att vara en möjlighet för de som vill vara med vid 
Orienteering World Cup Idre Fjäll 12-15 augusti 2021.

Dessa tävlingar är enbart öppna för H21E och D21E. 
För övriga som vill springa på Idre Fjäll under somma-
ren hänvisar vi till Idrefjällveckan Light 2021 samt Idre-
fjällsommaren 2021. Se separata inbjudan för detta på 
IOF Eventor.

Tävlingarna kommer att vara anpassade till pandemin. 
Detta betyder att vi inte kommer att ha någon arena, inga 
nummerlappar, ingen speaker, ingen dusch osv. Genom-
förandet kommer dock vara så tävlingslikt som möjligt 
avseende start, banor, mål med mera.

Boendealternativ finns det många varianter av på Idre 
Fjäll och hur ni bokar står det mer om i inbjudan. Glöm 
inte att anmäla er till tävlingarna i IOF Eventor.

CORONAINFORMATION
Utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har följande delar anpassats. 
Vid eventuella lättnader i restriktionerna kan tävlingens 
upplägg justeras.

• Ingen dusch. 

• Ingen resultatservice på tävlingen (men på internet). 

• Ingen prisutdelning.

• Ingen bagageservice. 

• Inga nummerlappar. 

• Tävlande uppmanas att lämna målområdet direkt efter 
målgång.

INFOCENTER
Tävlingskansli och infocenter under tävlingsdagarna att 
finnas på Idre Fjäll. Här ges all typ av deltagarservice 
under veckan och det kommer att vara öppet från lördag 
den 26 juni. 

Mer detaljerad information kring tävlingarna och eventu-
ella lättnader i restriktioner kommer i PM som publiceras 
veckan innan tävlingarna.

MEDELDISTANS  27 JUNI
En spännande medeldistans där deltagarna erbjuds en 
mix av fjällskog samt lite kalfjäll. Kuperingen är måttlig till 
bitvis stark. Både löpbarheten och sikten är bra till mycket 
bra. Underlaget kan i vissa områden vara lite stenbundet. 
Väldigt få ledstänger såsom stigar och bäckar.

H21E 35 min

D21E 35 min

Första start 11:00

LÅNGDISTANS  30 JUNI
En långdistans i ett härligt vildmarksområde. Här bjuds 
deltagarna på en fantastisk vildmark med både mycket 
god löpbarhet och sikt. Vissa områden dock med sten-
bunden mark. Här får man en känsla av orördhet och 
lugn. Överlag ganska detaljfattigt med en måttlig kupe-
ring.

H21E 95 min

D21E 95 min

Första start kl. 10.00

MEDELLÅNG

https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7201
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7201


KARTA
Medeldistans: 1:10 000 ritad hösten-våren 2019 - 2020 av 
Per Forsberg och Kenneth Kaisajuntti enligt ISOM 2017.

Långdistans: 1:15 000 ritad 2019–2020 av Tord Heder-
skog och Per Forsberg enligt ISOM 2017.

AVLYSNING
Se karta i denna inbjudan samt på IOF Eventor.

BOENDE
Idre Fjäll har flera alternativ på boende för deltagare un-
der Idrefjällveckan och du bokar direkt på www.idrefjall.
se/boende

STÄMPLINGSSYSTEM
WC-testerna kommer att använda EmitTag (touchfree) 
som stämplingssystem. Samtliga deltagare kommer att 
få låna det som behövs för tävlingarna. 

Mer info om EMIT och hur det fungerar kommer att pre-
senteras i PM.

ANMÄLAN
Anmälan till alla tävlingarna sker via IOF Eventor senast 
söndag den 20 juni klockan 23.59.

DUSCH
Dusch finns inte på arenorna utan vi hänvisar till Idre 
Fjälls anläggningar samt ert egna boende under samtliga 
tävlingsdagar.

DELTAGARANTAL
Just nu har vi inget deltagartak. Det kan dock komma att 
ändras med tanke på restriktioner och bestämmelser. För 
att kunna anmäla dig till dessa tävlingar krävs det att du 
har rankad bland de 300 bästa på Sverigelistan.

DELTAGARAVGIFT
200 kronor/löpare. Efteranmälan 400 kronor/löpare. 
Avgiften faktureras klubben i efterhand. Deltagare från 
utländska föreningar betalar i förväg. 

INTERNATIONELLA BETALNINGAR
Betalningsmottagare: Idrefjallens OK.  
Valuta SEK, endast betalning i svensk valuta.

IBAN: SE12 8000 0818 7700 4180 3164 
BIC: SWEDSESS 
Bank (mottagare): Swedbank

Ange klubbnamn vid internationell betalning

TÄVLINGSREGLER
Svenska Orienteringsförbundet tävlingsregler samt täv-
lingens PM.

ORGANISATION/KONTAKTER 
Tävlingsledning   Per Forsberg. +46 733-20 68 80   
   Björn Alpberg, +46 70-268 80 80 
   info@idrefjallveckan.se 

Tävlingsadministration  Peter Löfås 
   tavling@idrefjallveckan.se 

Banläggare   Jan Sjödin 
   Per Forsberg

Kartritare   Kenneth Kaisajuntti  
   Per Forsberg 
   Tord Hederskog

Event adviser  Henrik Skoglund, Sverige

Bankontrollant  Håkan Carlsson SOFT

Media och press  Per Forsberg. +46 733-20 68 80  
   perforsberg.sweden@gmail.com 

Information   info@idrefjallveckan.se 

Boende   0253-41 000 
   www.idrefjall.se/boende/  
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Idre Fjäll Stugbyn 

EMBARGOED AREA WORLD CUP-TEST 27-30 JUNE 2021



 

WORLD CUP IDRE FJÄLL 
 torsdag 12 aug World Cup lång 
 fredag 13 aug  publiktävling medel
 lördag 14 aug World Cup medel publiktävling lång
 söndag 15 aug World Cup stafett publiktävling medel

www.owc2021.se

www.idrefjall.se/boende/


