
Hellas Orientering bjuder in till.. 

          Hellas Trail 

Datum: 21:a mars, kl.10:00 

Plats: HellasOrientering klubbstugan, Granby 

Distanser: SVART 14.4km, BLÅ 8.4km, RÖD 2.8km 

Klasser: Herrar/Damer på de längsta banorna, pojkar/flickor (15år 

och yngre) på den korta banan 

Anmälan: via race.se 

Anmälningsavgift: 300kr för SVART och BLÅ distanser, 150kr för 

RÖD distans 

Omklädning: utomhus, ingen dusch 

Markan: enklare markan kommer finnas vid klubbhus under 

tävlingen 

Övrigt: Uppvärmningsrunda nära klubbstugan och prova-på 

elektronisk stämpling. Vätska efter målgång och efter 9km på den 

längsta banan. 

 

Varmt välkomna! 

Team Hellas Trail med partners 

                             

Nedan följer mer info om banorna, priser,... 

https://goo.gl/maps/Scnd7jJ5xZqVjJMn6
https://race.se/races/6660/about


SVART 

Längd: 14.4km 

Beskrivning: första 500m grusväg, sedan skogsstigar i kuperad, 

tekniskt terräng. Några partier går in i skogen utan stigar. Extra-

nogrann banmarkering på de delarna. Banan besöker Trehörningen, 

Långsjön, Tornberget och några tuffa höjdpartier.  

Priser: De 3 bästa herrar och 3 bästa damer kommer få fina priser 

från vår huvudsponsor Atredo.se och Nicks.se 

3 spurtpriser Dam/Herr kommer delas ut på den här banan:  

 ATREDO-Trehörningen etappen, sponsras av Atredo.se 

 ATREDO-Tornberget etappen, sponsras av Atredo.se + 

HellasTrail 

 Backe-etappen, sponsras av HellasOrientering 

 

Banprofil: 

 

 

 

 



BLÅ 

Längd: 8.4km 

Beskrivning: första 500m grusväg, sedan skogsstigar i kuperad, 

tekniskt terräng fram till Trehörningen. En parti går in i skogen utan 

stigar. Extra-nogrann banmarkering på de delarna. Banan besöker 

Trehörningen och vänder tillbaka mot mål. Andra delen av banan 

mindre kupperad, snabblöpt.  

Priser: De 3 bästa herrar och 3 bästa damer kommer få fina priser 

från vår huvudsponsor Atredo.se och Nicks.se 

1 spurtpris Dam/Herr kommer delas ut på den här banan.  

 ATREDO-Trehörningen etappen, sponsras av Atredo.se 

 

Banprofil: 

 

 

 

 

 



RÖD 

Längd: 2.8km 

Beskrivning: första 500m grusväg, sedan skogsstigar i kuperad 

terräng. Några brantare backar finns på banan med fina stigar. 

Banan passar fint till de yngre och de äldsta.  

Priser: De 3 bästa pojkar och 3 bästa flickor kommer få fina priser 

från vår huvudsponsor Atredo.se och Nicks.se.   

 

Banprofil: 

 


