
Finlands Fjällorientering vid Saariselkä 1.-2.8.2015  

Tävlingsinbjudan (6.6.2015)  

Start  

På lördag 1.8.2015 samstart kl. 14:00 (Saariselkä). På söndag 2.8.2015 jakstart från kl. 10:00.  

Klasser  

Parklasser: H21A 23-28 km, H21B 16-20 km, H21C 12-15 km, D21A 15-19 km, D21C 10-13 km, 

Blandparklasser: H/DA 15-19 km, H/DB 12-15 km, H/DC 9-11 km,  

Klasser med maximal sammanlagd ålder: H38 15-19 km, H32 12-15 km, D38 11-13 km, D32 9-10 km, 

Klasser med minimisammanlagd ålder: H80 16-20 km, H95 15-19 km, H110 14-18 km, H125 12-15 km, 

H140 10-12 km, D80 12-14 km, D95 11-13 km D110 9-10 km, D125 9-10 km,  

Individuella klasser: HA 20-24km, HB 12-15km, DA 13-16km, DB 10-13km  

Konditionsklass: Du kan delta individuellt eller som par, 10-12km.  

I blandparklasserna (H/DA, B och C) får paret ålderskompensation 1 min/år då parets sammanlagda ålder 

överstiger 70 år. Tävlarnas födelseår bör uppges i samband med anmälning i dessa klasser.  

Anmälningar  

Anmälning via IRMA system (https://irma.suunnistusliitto.fi) före midnatt 22.7.2015. Om du har ingen 

lisens, måste du först registrera till IRMA system. Det är möjligt att anmäla sig för båda dagar med IRMA, 

men om du deltagar bara för en dag, sänd din anmälning till tunturi2015@gmail.com, och betala din 

deltagavgift till konto FI37 5641 4220 0416 16 (Lapin Sudet).  

Efteranmälan är möjligt mot 1,5-gånger normal tävlingsavgift före midnatt 28.7.2015. Man kan också 

anmäla sig till konditionsklasser för normal avgift ännu på tävlingsplatsen. 

Deltagaravgifter till parklasser: 60 €/par, till Individuella klasser: 36 €/person, till Konditionsklass: 60 

€/par,30 €/person. Anmälningsavgiften för en dag är hälften av de föregående nämnda avgifterna.  

Tävlingsinformation  

Tävlingsinformation kommer att publiseras på tävlingens www-sidor, senast 30.7.2015  

Stämpling  

Emit-stämpling, i parklasserna ska båda tävlande använda eget Emit-bricka. Om du har en egen Emit-bricka 

numret på brickan måste ges när du registrer till tävlingen. Arrangörer reserverar en hyrad Emit-bricka för 

dem som inte har egen bricka. Brickan kan hämtas på tävlingsinfo, det uthyrningspris är 5 € för båda 

dagarna. Reda pengar krävs for betalning.  

Tävlingscentrum  

Tävlingscentrum finns i Saariselkä centrum. Parkering i närheten av tävlingscentralen. Vägvisning från väg 4 

vid Saariselkä.  

Karta  

Fjällorienteringskarta 7/2015, skala 1:25 000 eller 1:30 000  



Terräng  

Fjällterräng vid Saariselkä med mycket god framkomlighet.  

Priser  

Priser utdelas enligt sammanlagda resultat. I konditionsklassen lottas prisen ut. Massor av lotteri priser 

också för deltagarna. Lotteri resultat kommer att publiceras på tävlingens www-sidor.  

Barnpassning  

I tävlingscentralen. Platser bör reserveras på förhand av informatören före 27.7.2015 , kontakt 

tunturi2015@gmail.com 

Inkvartering  

Massor av boendealternativ i Saariselkä området. Anbjud till deltagaren i Lapland Hotel Riekonlinna. 

Funktionärer  

Tävlingsledare: Vesa Arffman, +358 40 750 6218, vesa.arffman@gmail.com  

Banläggare: Yrjö Portti, +358 40 707 2668, yrjo.portti@pp.inet.fi  

Övervakare: Antero Karvinen, +358 400 152 547, antsu.karvinen@gmail.com  

Informatör: Janne Hannola, +358 40 569 0087, janne.hannola@gmail.com 

Tävlingssidor  

http://www.tunturisuunnistus.fi/2015/ 

 

 


