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Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace!
På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter följer specifik
information per klass.
Klasser och starttider
10:00! Multisportcupen lång klass - 5h
!
Öppen för tvåmannalag (herr, dam, mix) från 17 år.
!
Kajak (K1) och kanadensare (C2) är tillåtet
12:00! Sprint och sprint solo - 3h
!
Öppen för tvåmannalag (herr, dam, mix) och solodeltagare (herr, dam) från 17 år
!
Enbart kanadensare (C2) i lagklassen, kajak (K1) i soloklassen
13:00! Prova på/ungdom - 1,5h
!
Öppet för tvåmannalag från 13 år
!
Enbart kanadensare (C2)
Tävlingscentrum
TC ligger på Knorrens idrottsplats, se karta.
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Vägbeskrivning
Från E45 söderifrån (Göteborg):
• Vid den stora rondellen med en kyrkogård på höger sida av vägen, sväng vänster mot
Trollhättans centrum
• Fortsätt rakt fram genom alla rondeller och trafikljus fram till klaffbron över älven. Håll
höger över bron på och följ Vänersborgsvägen längs med älvens västra sida
• Sväng höger vid rondellen, skyltat mot Knorretorpet. Kör in på Sågbladsvägen/
Knorretorpsvägen och parkera längs vägen, se karta på nästa sida. Härifrån är det
promenadavstånd ner till Knorretorpet och TC.
Från väg 44 västerifrån:
• Vid trafikplats Skogsbo, ta avfarten in mot väg 44/E45, skyltat 42/47/Flygplats/
Mariestad/Göteborg/Trollhättan
• Vid trafikplats Överby, ta avfarten mot Trollhättan V och ta höger i rondellen direkt efter
avfarten
• Fortsätt rakt fram genom första rondellen
• Ta vänster i andra rondellen mot Centrum/Trollhättan, kör in på Vänersborgsvägen
• Fortsätt rakt fram genom rondellen
• Ta vänster i nästa rondell, skyltat Knorretorpet, in på Sågbladsvägen/Knorretorpsvägen
och parkera längs vägen, se karta på nästa sida. Härifrån är det promenadavstånd ner
till Knorretorpet och TC.
!
Från väg 42/44/47 österifrån:
• Följ väg 44 och kör över Stallbackabron över älven
• Efter bron, ta av höger mot Trollhättan V/Överby/Köpcentrum/Sjukhus. Ta höger i
rondellen direkt efter avfarten
• Kör rakt fram i de två följande rondellerna
• Ta vänster i den tredje rondellen mot Centrum/Trollhättan, kör in på Vänersborgsvägen
• Fortsätt rakt fram genom rondellen
• Ta vänster i nästa rondell, skyltat Knorretorpet, in på Sågbladsvägen/Knorretorpsvägen
och parkera längs vägen, se karta på nästa sida. Härifrån är det promenadavstånd ner
till Knorretorpet och TC.
Parkering
Vi vill inte ha bilar inne på TC. Det går bra att parkera längs vägen utanför TC, därifrån är
det en kort promenad ner till tävlingsplatsen. Tillåtet område att parkera i syns på kartan
på nästa sida.
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Kanoter

Endast infart för
att lämna kanoter
Parkering tillåten
längs vägen
Gångväg för att
lämna kanoter

Växlingsområde
med lagrutor

Kanotavlämning
Kanotväxlingen ligger en kort sträcka från växlingsområdet, se karta ovan. De som ska
lämna av privata kanoter kan köra in på TC tillfälligt och lasta av kanoterna. Från TC är det
en kortare sträcka längs skogsväg där kanoterna måste bäras för att lämna av dem vid
kanotväxlingen.
Det kommer finnas ett uppmärkt område för kanoter: en för hyrda turistkanoter, en för
hyrda Acron och en för privata. När ni paddlat klart ser ni själva till att kanoten återkommer
till rätt område. I hyrkanoterna ligger paddel och flytväst.
Växlingsområdet
Växlingsområdet är ett inhägnat område på en gräsplan, dit bara tävlande och support har
tillträde. Varje lag har en växlingsruta för sin utrustning. Det finns en ingång till
växlingsområdet och en utgång. Vid varje växling ska man stämpla både in och ut.
Vatten och sportdryck finns att tillgå vid växlingen.
Publikkontroller och kartor
Flera kontroller ligger i närheten av TC. Det kommer finnas publikkartor där lämpliga
platser för att se de tävlande lagen på banan är utmärkta.
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Omklädning, dusch, toalett
Det finns lokaler för damer och herrar på TC, med skyltar på dörrarna.
Cykeltvätt
Cykeltvätt där det är möjligt att grovrengöra sin cykel efter tävlingen finns i anslutning till
TC.
Fika - servering
Enklare servering finns på TC. Endast kontant betalning.
Registrering och kartutlämning
Registrering och utlämning av startpåsar sker från kl 08:00 på tävlingsdagen för alla
klasser. Utlämningen sker på terassen vid växlingsområdet. I startpåsen finns
nummervästar för alla deltagare. Västarna ska bäras synligt under alla moment, även
paddlingen, där västen ska bäras utanpå flytvästen. Ryggsäck får bäras utanpå
nummervästen.
Obligatorisk utrustning
Obligatorisk utrustning är enligt Svenska multisportcupens regler och gäller för alla klasser.
Kontroller kommer att förekomma. Saknad obligatorisk utrustning innebär 10 minuters
strafftid per saknad artikel.
• Första förband, ett per person. Minsta tillåtna förband är Apotekets Lilla blodstoppare
• Nummerväst eller nummerlapp
• Cykelhjälm på cykelsträckor
• Flytväst och visselpipa på kanotsträckor
• SportIdent-pinne
Rekommenderad utrustning
• Kompass
• Mobiltelefon med telefonnummer till tävlingsledningen (förpackad vattentätt)
• Ryggsäck med vätskesystem eller vätskebälte och flaska på cykeln
• Energi på de längre sträckorna och i växlingen
• Cykelpump, extra slang, däckavtagare och kedjebrytare till cykelsträckorna
• Kartställ till cykelsträckorna
Tidtagning
Tidtagning sker med SportIdent. Varje lag och solodeltagare får ut en SportIdent-pinne,
som ska återlämnas efter genomförd tävling. Borttappad pinne måste ersättas: långa
klassen 525 kr, sprintklassen och prova på/ungdom 300 kr.
Kartor
Samtliga sträckor innebär orientering och sker på orienteringskartor. För skalor, se specifik
information för varje klass.
Sjukvård
Sjukvårdare finns vid TC.
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Ansvar och försäkring
Deltagarna tävlar på egen risk och ansvarar själva för att ha ett fullgott försäkringsskydd.
Tävlingensledning har teckat Folksams K96-försäkring, vilket ger ett visst skydd.
Varje lag eller solodeltagare ansvarar för sin SportIdent-pinne och är ersättningsskyldiga
om den kommer bort.
Regler
Svenska multisportcupens regler gäller för samtliga klasser. De finns att läsa här:
http://www.multisportforbundet.se/index.php/2012-02-27-22-16-57/regler
I allmänhet gäller sunt förnuft! Ett urval av de viktigaste reglerna står med här:
• Kontrollerna måste tas i rätt ordning, med undantag för rogainingsträckorna på långa
banan och sprinten. Utebliven stämpling innebär diskvalificering.
• Det är inte tillåtet att gena över hustomter eller beträda förbjuden mark, markerad på
karta med röda streck eller kryss.
• Tävlingen går delvis på allmänna vägar. Trafikregler gäller därför och ska följas.
Banorna går delvis på vägar och stigar där folk promenerar och cyklar. Visa hänsyn och
varna när ni kommer.
• Det som tas med ut på banan ska tas med in till växlingen igen, släng inget skräp i vår
fina natur!
• Laget får inte skiljas åt under tävling, max avstånd 50 meter. Vid kontrolltagning ska
båda lagets medlemmar vara max 5 meter från kontrollen vid stämplingen.
• Vid målgång stämplar laget vid målkontrollen när båda lagmedlemmarna har passerat
målet.
• Lagen får ha support i växlingsområdet. Support ute på banan är inte tillåtet.
• Vid mindre regelbrott kommer stop and go-straff tilldömas. Den tas ut på plats eller när
laget är vid TC.
Kontakt
Li Forsberg 0739-779708
Ulf Nyström 0704-854328
Johan Carlsson 0702-738913
email: multisport@tsok.se
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Multisportcupen lång klass 5h
Delsträckor och tider
Tävlingen är uppdelad i fem delsträckor, med växling på TC mellan samtliga sträckor. De
angivna tiderna är uppskattad tid för segrande lag. Alla sträckor innebär orientering efter
karta och kompass.
Delsträcka

Tid

Kanot

75 min

Orientering

75 min

MTB-O

75 min

Orientering, sprint

15 min

Rogaining

60 min

Totalt

300 min

Starttid och plats
Starten går 10:00 med start i kanoterna i vattnet utanför kanotväxlingen, se karta.
Information
Obligatorisk tävlingsinformation för alla deltagare 09:30. Samling under målportalen.

Sträckinformation
Paddling 75 min
Start i vattnet utanför kanotväxlingen
Paddling på två kartor, skala 1:10000. Den första kartan fås ut med startpåsen. Den andra
kartan som gäller för den andra halvan av paddlingen får ni vid den sista kontrollen på
karta 1.
Banan går i ett område skyddat från hård vind, säkerhetsbåtar kommer finnas i vattnet.
Vid kontroller på land som kräver urstigning ur kanoten gäller inte 5m-regeln vid stämpling:
det räcker att den ena lagmedlem går i land och stämplar.
Paddlingen avslutas vid kanotväxlingen och en kort löpsträcka till växlingen vid TC.
Orientering 75 min
Växling kanot – orientering i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen.
En kontroll ligger i älven, med en kort simsträcka ut. Funktionär finns på plats, flytväst finns
att låna men är inte obligatoriskt. En lagmedlem simmar ut och stämplar.
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MTB-O 75 min
Växling orientering – MTB i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen
Sträckan går delvis på bilvägar och på stigar där folk kan befinna sig. Följ gällande
trafikregler och uppmärksamma fotgängare på att ni kommer. Notera att det kan finnas
kryssade vägar på kartan där cykling inte är tillåten.
Cykeln behöver inte följa med fram till kontrollen, men båda lagmedlemmarna måste fram
till kontrollen (max avstånd 5 meter).
OBS: cykling är inte tillåten inne i växlingsområdet.
Sprint-orientering 15 min
Växling MTB – orientering i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:5000, fås vid växlingen.
Kort, snabb bana i området runt TC. Se upp för lag som kommer in från cykelsträckan!
En kontroll ligger i älven, max djup ca 1 m. Båda lagmedlemmarna ska ut till denna
kontroll.
Rogaining 60 min
Växling orientering – rogaining i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen
Samtliga kontroller ska stämplas, men ordningen är valfri. Kontrollerna kan tas till fots eller
på cykel. Några kontroller nås endast med kanot. Simning är inte tillåten till dessa
kontroller.
OBS: om cykel används till kontrolltagningen får den inte lämnas på banan utan måste
med in till mål. Kanoten ska lämnas vid kanotväxlingen efter att kanotkontrollerna har
tagits.
Målgång
Målgång sker under målportalen vid TC. Målstämpling sker när båda lagmedlemmarna har
passerat under målportalen. Det är tillåtet att cykla in till mål.
Maxtid
Målet stänger kl 18:00, vilket innebär en maxtid på 8h. Lag som inte hunnit igenom banan
får då placering efter hur många delsträckor som är genomförda.
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Sprint, lag och solo 3h
Delsträckor och tider
Tävlingen är uppdelad i fyra delsträckor, med växling på TC mellan samtliga sträckor. De
angivna tiderna är uppskattad tid för segrande lag. Alla sträckor innebär orientering efter
karta och kompass.
Delsträcka

Tid

Kanot

40 min

Orientering

45 min

MTB-O

65 min

Rogaining

30 min

Totalt

180 min

Starttid och plats
Starten går 12:00 med start i kanoterna i vattnet utanför kanotväxlingen, se karta.
Information
Obligatorisk tävlingsinformation för alla deltagare 11:30. Samling under målportalen.

Sträckinformation
Paddling 40 min
Start i vattnet utanför kanotväxlingen
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen.
Banan går i ett område skyddat från hård vind, säkerhetsbåtar kommer finnas i vattnet.
Vid kontroller på land som kräver urstigning ur kanoten gäller inte 5m-regeln vid stämpling:
det räcker att den ena lagmedlem går i land och stämplar.
Paddlingen avslutas vid kanotväxlingen och en kort löpsträcka till växlingen vid TC.
Orientering 45 min
Växling kanot – orientering i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen.
En kontroll ligger i älven, med en kort simsträcka ut. Funktionär finns på plats, flytväst finns
att låna men är inte obligatoriskt. En lagmedlem simmar ut och stämplar.
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MTB-O 65 min
Växling orientering – MTB i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen
Sträckan går delvis på bilvägar och på stigar där folk kan befinna sig. Följ gällande
trafikregler och uppmärksamma fotgängare på att ni kommer. Notera att det kan finnas
kryssade vägar på kartan där cykling inte är tillåten.
Cykeln behöver inte följa med fram till kontrollen, men båda lagmedlemmarna måste fram
till kontrollen (max avstånd 5 meter).
OBS: cykling är inte tillåten inne i växlingsområdet.
Rogaining 30 min
Växling orientering – rogaining i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen
Samtliga kontroller ska stämplas, men ordningen är valfri. Kontrollerna kan tas till fots eller
på cykel.
OBS: om cykel används till kontrolltagningen får den inte lämnas på banan utan måste
med in till mål.
Målgång
Målgång sker under målportalen vid TC. Målstämpling sker när båda lagmedlemmarna har
passerat under målportalen. Det är tillåtet att cykla in till mål.
Maxtid
Målet stänger kl 18:00, vilket innebär en maxtid på 6h. Lag som inte hunnit igenom banan
får då placering efter hur många delsträckor som är genomförda.
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Prova på/ungdom 1,5h
Delsträckor och tider
Tävlingen är uppdelad i tre delsträckor, med växling på TC mellan samtliga sträckor. De
angivna tiderna är uppskattad tid för segrande lag. Alla sträckor innebär orientering efter
karta och kompass.
Delsträcka

Tid

Orientering

30 min

MTB-O

30 min

Paddling

30 min

Totalt

90 min

Starttid och plats
Starttiden går 13:00 med start under målportalen.
Information
Obligatorisk tävlingsinformation för alla deltagare 12:30. Samling under målportalen.

Sträckinformation
Orientering 30 min
Start under målportalen
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen.
En kontroll ligger i älven, med en kort simsträcka ut. Funktionär finns på plats, flytväst finns
att låna men är inte obligatoriskt. En lagmedlem simmar ut och stämplar.
MTB-O 30 min
Växling orientering – MTB i växlingsområdet vid TC
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen
Sträckan går delvis på bilvägar och på stigar där folk kan befinna sig. Följ gällande
trafikregler och uppmärksamma fotgängare på att ni kommer. Notera att det kan finnas
kryssade vägar på kartan där cykling inte är tillåten.
Cykeln behöver inte följa med fram till kontrollen, men båda lagmedlemmarna måste fram
till kontrollen (max avstånd 5 meter).
OBS: cykling är inte tillåten inne i växlingsområdet.
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Paddling 30 min
Växling MTB – paddling i växlingsområdet vid TC, därefter löpning till kanoterna
Orienteringskarta, skala 1:10000, fås ut med startpåsen.
Efter MTB-sträckan ska lagen in i växlingen, lämna cyklarna i växlingsrutan och därefter
springa en kortare sträcka ner till kanoterna.
Banan går i ett område skyddat från hård vind, säkerhetsbåtar kommer finnas i vattnet.
Vid kontroller på land som kräver urstigning ur kanoten gäller inte 5m-regeln vid stämpling:
det räcker att den ena lagmedlem går i land och stämplar.
Paddlingen avslutas vid kanotväxlingen och en kort löpsträcka till målet vid TC.
Målgång
Målgång sker under målportalen vid TC, efter löpning upp från paddlingen. Målstämpling
sker när båda lagmedlemmarna har passerat under målportalen.
Maxtid
Målet stänger kl 18:00, vilket innebär en maxtid på 5h. Lag som inte hunnit igenom banan
får då placering efter hur många delsträckor som är genomförda.
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