
Utmaningen 
multisporttävling som arrangeras av Sportkullan Adventure Race i 

samarbete med Älska Älvdalen 
 

 
 

När Fredagen 16 juni - start 18:00. 
 

Var Älvdalens ishall/simhall/camping 
  
Klasser Solo – du gör alla sträckor själv 
 Duo – allt görs två och två 
 Lag – tre sträckor, minst två deltagare 
  
Discipliner Sträcka 1: Cykel – ca 6 km 
 Sträcka 2: Löpning – ca 2,5 km 
 Sträcka 3: Luftmadrasspaddling – ca 1,5 km 
  
Anmälan T.o.m 15 juni 19:00 till: 

adventure@sportkullan.se 
Tävlingsdagen 16:00 – 17:00 – på plats 

  
Anmälningsavgift  
Betalas per person. Solo = en person, Duo = två personer, Lag = tre personer 
- barn (upp till 18 år) 50 kr/person 
- vuxen 100 kr/person 
  
Betalning till Sportkullan AB  
Swish 123 105 39 82 
BG 137 - 0790 
  
Åldersgräns Cykel – 7 år 

Luftmadrasspaddling – 13 år (i duoklassen – 11 
år i målsmans sällskap) 
Vänligen respektera åldersgränserna, de är 
satta med säkerheten i åtanke. 

Obligatoriskt Cykel: hjälm och cykel utan motor. 
Löpning – skor 
Luftmadrass – luftmadrass, flytväst och 
simkunnig 

  



Bra att veta: 
- cykel Starten sker med cykel. 

Cykeln lämnas vid växlingsstationen i den 
ordning deltagarna kommer in efter 
cykelsträckan. Cyklarna vaktas under 
tävlingen av funktionärer. Lämna eventuella 
cykelskor och hjälm vid din cykel. 
 

- löpning Vill du byta till löparskor efter cyklingen – 
lämna dessa på anvisad plats innan start.  
 

- luftmadrass Luftmadrassen lämnas pumpad och uppmärkt 
med startnummer på plats vid Älvdalens 
Besparingsgarage. Funktionär finns på plats 
från kl 16:30. 
 

Start Vid den stora gräsmattan mellan 
tennisbanorna vid ishallen och Andvägen 
 

Växling cykel/löpning Vid den stora gräsmattan mellan 
tennisbanorna vid ishallen och Andvägen 
 

Växling löpning/luftmadrass Vid Älvdalens Besparingsgarage i norra delen 
centrum, ner mot älven. 
 

Isättning luftmadrass Vid träningsstationen för armgång i nära 
anslutning till Besparingsgaraget. Funktionärer 
finns på plats för att visa vägen. 
 

Upptag luftmadrass Längs sträckan från att du ser 
campingstugorna fram till 
vindskyddet/slogboden mitt på campingen.  
Skyltar och/eller funktionär finns på plats. 
 

Mål Vid den stora gräsmattan mellan 
tennisbanorna vid ishallen och Andvägen 
 

Uppmärkning cykelbana Blå-gulrandig snitsel 
 

Uppmärkning löparbana Röd-vitrandig snitsel 
 

Tidtagning Ingen officiell tidtagning kommer att ske 
 

Vätska Inga vätskestationer utefter banan 
Saft och vatten finns vid mål. 
 

Priser Priser lottas ut på startnumret och delas ut vid 
målgång 
 
 

 



 
 
 

Start/Mål/Växling 1 

Översiktskarta Älvdalens Camping  
- så rör sig deltagarna på campingområdet.   
 
 

Cykel 
  Löpning 
  Madrass 

In mot mål 
 
18:00 Start samtliga 
18:13 första växling cykel/löpning 
18:22 första växling löpn/madrass 
18:32 första målgång 
 
OBS, växling- och måltider är en uppskattning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bansträckning cykel. 
Följ älvbanken fram till Wibergs möbler. 
Korsa vägen vid Västängsbron.  
Följ flygfältskanten hela vägen runt och korsa 
vägen vid Älvdalsparken. 
Cykla upp mot sopsorteringen och sväng 
vänster alldeles innan sorteringen. Sväng ut på 
asfaltvägen vid Kommunförrådet och följ den 
till Alfs plåt och lack. 
Sväng vänster och följ grusvägen tills du 
svänger vänster på nästa asfaltsväg. 
Håll höger i nästa korsning och följ Andvägen 
förbi brandstationen fram till stigen strax 
innan infarten till ishallen. 
Fortsätt fram till växlingen till löpning. 

Start/mål 



 

Löpning =  
Luftmadrass =  

Karta över Älvdalens campingområde samt älvslingan. Älvslingan är 
tillrättalagd med schaktning och grus av Älvdalens Köpmannaförening. 

Växling 1 
Mål 

Växling 
löpning/madrass 


