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Upplev Orienteering World Cup Idre Fjäll 2021 
och spring samtidigt 3 spännande tävlingar i 
sällskap med världens bästa orienterare.

Idrefjällens OK i samarbete med Särna SK och 
SK Smalspåret inbjuder Er alla till tre spän-
nande orienteringsupplevelser i samband med 
Orienteering World Cup Idre Fjäll 2021. Vi lock-
ar bland annat med att Ni kommer att bjudas 
på en gammal goding i ny tappning fredagen 
den 13 augusti – detta då vi arrangerar en 
medeldistans i klassiska ”Bermudatriangeln”. 
Vi kommer naturligtvis följa utvecklingen av pandemin 
och anpassa våra tävlingar om så krävs men vår tro och 
förhoppning är att vi ska kunna genomföra dessa tävling-
ar så alla blir nöjda. Boendealternativ finns det många va-
rianter av på Idre Fjäll och hur ni bokar står det mer om i 
inbjudan. Glöm inte att anmäla er till tävlingarna i Eventor.

OWC 2021 PUBLIKTÄVLINGAR 
OWC2021 Publiktävlingar består av tre tävlingar som 
genomförs under tre dagar. Du anmäler dig till var och en 
av dessa tre tävlingar i Eventor.

Det finns naturligtvis ”öppna” klasser varje tävlingsdag 
för er som vill anmäla er samma dag. Kom dock ihåg att 
det är billigare att anmäla sig i förväg, även till de öppna 
klasserna.

PROGRAM
Fredag 13 augusti Medeldistans Bermudatriangeln 
Lördag 14 augusti Långdistans Nordliften  
Söndag 15 augusti Medeldistans Chocken

KLASSER 
Tävlingsklass HD10-HD85, U-klasser samt öppna klasser 
finna att välja mellan.

BANLÄNGDER 
Enligt SOFT:s rekommendationer för respektive distans. 
Exakta banlängder kommer att publiceras på hemsidan 
och på Eventor i god tid innan sista anmälningsdag. 

INFOCENTER 
Tävlingskansli och infocenter finns i receptionen på Idre 
Fjäll. Här ges all typ av deltagarservice under dagarna 
och det kommer att vara öppet från tisdag den 10 augusti 
2021. Här kan du anmäla dig till Öppna klasser, hantera 
EMIT-brickor, klassbyten etc.

BOENDE 
Idre Fjäll har flera alternativ på boende 
för deltagare under Idrefjällveckan och 
du bokar direkt på Idre Fjälls webbsida. 
Mer information finns på separat sida i 
denna inbjudan där också alla kontakt-
uppgifter finns.

RESA 
Du tar dig smidigt och enkelt till 
Idre Fjäll på olika sätt; bil, buss, tåg 
eller flyg. 

Resealternativ

 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/32041
https://eventor.orientering.se/Events/Show/32041
https://www.idrefjall.se/boende
https://www.idrefjall.se/pa-vag-till-idre-fjall/


FREDAG MEDEL BERMUDATRIANGELN 
Fredag 13 augusti Vi inleder med en mycket spännande 
medeldistans i det sägenomspunna området Bermudatri-
angeln. En mycket detaljrik sluttning mellan Nipfjället 
och Burusjön. Kuperingen är måttlig till bitvis stark. Både 
löpbarheten och sikten är bra till mycket bra. Underlaget 
kan i vissa områden vara stenbundet. Väldigt få ledstäng-
er såsom stigar och bäckar.

Kartan är ritad hösten-våren 2019 - 2020 av Per Forsberg 
och Kenneth Kaisajuntti enligt ISOM 2017. 

LÖRDAG LÅNG NORDLIFTEN 
Lördag 14 augusti Den andra dagen av OWC201 Publik-
tävlingar är en långdistans i ett härligt vildmarksområde. 
Här bjuds deltagarna på en fantastisk vildmark med både 
mycket god löpbarhet och sikt. Vissa områden dock med 
stenbunden mark. Här får man en känsla av orördhet och 
lugn. Överlag ganska detaljfattigt med en måttlig kupe-
ring

Kartan är ritad under 2019 - 2020 av Per Forsberg och 
Tord Hederskog enligt ISOM 2017.

SÖNDAG MEDEL CHOCKEN 
Söndag 15 augsti Den tredje och sista dagen är en 
medeldistans som kommer avgöras på bägge sidor 
om ån Brunnan som slingrar sig igenom detta område. 
Löpbarheten är överlag bra precis som sikten, kuperingen 
är måttlig även om det finns vissa områden med brantare 
kanter. Relativt många sankmarker som skär in mellan 
åsar och höjder. Relativt detaljrikt.

Kartan är ritad 2019 - 2020 av Per Forsberg och Kenneth 
Kaisajuntti enligt ISOM 2017.

BAD OCH AKTIVITETER 
På Idre Fjäll finns det mycket att göra under sommaren 
och för dig som bokar boende via Idre Fjäll under Idre-
fjällsveckan ingår ett ”Aktivitetsband” som ger dig gratis 
tillträde till många aktiviteter som t.ex. bad i den tempere-
rade utomhuspoolen.

Aktivitetscentret finns vid utomhusbadet och här finns en 
stor sporthall där du kan spela många olika bollsporter.

Det finns även bowlingbanor, spelhall, lekrum, gym, inom-
hus- och utomhusbad, bastu, minigolf och ett café som 
serverar mängder med olika sorters glass, kaffe, korv, 
godis m.m.

Prova en av sommarens roligaste aktiviteter, ”rafting” - 
alla turer har högsta säkerhet och erfarna guider.

Vid höghöjdsområdet kan du utmana dig själv på en 
hinderbana i luften på mellan 6 och 8 meters höjd. Det 
finns också en mellanhöjdsbana och en låghöjdsbana för 
de minsta.

Exempel på övriga aktiviteter är Cykling, Fiske, Forsrän-
ning-Rafting, Fäboden, Golf, Minigolf, Kanotturer, Huskytu-
rer, Ridning, Rullskidbana, Toppbestigning mm.

Läs mer om sommaraktiviteter på Idrefjall.se

STÄMPLINGSSYSTEM - EMIT 
OWC 2021 publiktävlingar kommer att använda sig av 
stämplingssystemet EMIT EKT. Om du redan har en EMIT 
EKT löparbricka så kan du använda denna om den inte är 
äldre än 5 år. För de som inte har en egen löparbricka så 
kommer vi erbjuda att låna dessa utan kostnad för samtli-
ga tävlingsdagar.

Observera att vi använder oss av EMIT EKT löparbricka 
(den med backup-lapp) och INTE EmiTTag (touchfree). 
Mer info om EMIT och hur det fungerar kommer att pre-
senteras i PM.

 

https://www.idrefjall.se/semester-i-fjallen/sommar-pa-idre-fjall/


ANMÄLAN  
Anmälan till alla tävlingarna sker via Eventor senast sön-
dag den 1 augusti 2021 klockan 23.59. 

Man kan även föranmäla sig till Öppna motionsklasser för 
att säkerställa att karta finns. 

Observera att kostnaden är något högre att anmäla sig till 
Öppen klass på tävlingsdagen.

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

TRÄNINGSBANOR & NATRUPASSET
Idrefjällens OK:s träningsbanor och Naturpassets kon-
troller finns tillgängliga under denna period. Kontrollerna 
sitter ute till slutet av augusti månad 2021. Mer informa-
tion finns på www.idrefjallveckan.se

MINIKNAT  
Miniknat finns på arenan varje dag.

WORLD CUP IDRE FJÄLL 2021 
Den 12-15 augusti 2021 avgörs tre deltävlingar av Orien-
teering World Cup 2021 på Idre Fjäll. Naturligtvis hoppas 
vi att många vill komma och titta och heja på när världens 
bästa orienterare kommer till Idre Fjäll. Läs mer om World 
Cup Idre Fjäll på www.owc2021.se 

TRÄNA HELA SOMMAREN PÅ IDRE FJÄLL
Under sommaren 2020 erbjöd Idrefjällens OK 12 olika 
träningsbanor i fem olika områden. Ett mycket uppskat-
tat upplägg då vi var tvungna att ställa in Idrefjällveckan 
2020 pga. pandemin. Till sommaren 2021 kommer vi åter 
igen att öppna upp sex olika områden med 12 olika banor 
i varje område. Banor i varierande längd och svårighets-
grad. Dessa banor finns tillgängliga fr o m 27 juni 2021.

Områden som kommer att erbjudas under sommaren 
2021 är följande; Nipfjället (2 olika områden), Nordliften, 
Stugbyn Idre Fjäll, Skidstadion samt Åskvitan.

Mer info om detta kommer att publiceras under våren 
2021 på www.idrefjallveckan.se

ORGANISATION/KONTAKTER 
Tävlingsledning   Sven Larsson 073-180 47 51

Banläggare   Linus Bohman 

Kartritare   Kenneth Kaisajuntti  
   Per Forsberg 
   Tord Hederskog

Tävlingskontrollant  Karl-Erik Andersson IFK Mora

Bankontrollant  Per Forsberg Klockhammar

Information   Sven Larsson 073-180 47 51

Boendefrågor   0253-41 000 
   www.idrefjall.se/boende

 

https://eventor.orientering.se/Events/Show/32041
http://www.idrefjallveckan.se
http://www.owc2021.se 
http://www.idrefjallveckan.se
https://www.idrefjall.se/boende

