
Kilpailukutsu 42. avoimiin Erävaelluksen SM-kilpailuihin
Hämeen järviylängöllä 8.-11.9.2011
Kilpailukeskus sijaitsee Lopen Räyskälässä ja kilpailu 
esittelee jo nimensäkin velvoittamana parasta maastoa, 
mitä Hämeen järviylängöllä on tarjottavana.
     Erävaelluksen Suomen mestaruus ratkotaan kahden 
hengen partioissa eri sarjoissa: avoin sarja, naisten sarja, 
veteraanisarja (yli 45-vuotiaat), nuorten sarja (15-20-vuo-
tiaat). Lisäksi on  retkisarja, jolla ei ole SM-arvoa ja jossa 
partion koko saa tänä vuonna olla 2-4 henkeä.
     Kukin partio kantaa koko kisan aikana (torstain 
aamupäivästä sunnuntaiaamuun) tarvitsemansa varusteet ja 
ruuat mukanaan. Kilpailun perusreitti on mitaltaan avoi-
messa sarjassa noin 100 km ja muissa sarjoissa noin 70 km. 
Joka päivä on lisäksi vapaaehtoisia lisärasteja, joiden tuot-
tama lisämatka on enintään 30% päivän taipaleesta. 

Retki- eli kuntosarjan kesto on myös to-su ja mitta 70 km, 
lisärasteja ei tässä sarjassa ole.
     Kilpailu mittaa toisaalta fyysistä kuntoa ja toisaalta 
osaamista. Kuntoa, oman kehon huoltamista ja oikeita 
varustevalintoja tarvitaan siihen, että selviää reitin läpi ja 
vieläpä niin hyvävoimaisena, että on täydessä iskussa 
tehtävärasteilla. Kilpailun voitto ja muut sijoitukset puoles-
taan ratkeavat pääasiassa tehtävärasteilla, joista saa sitä 
enemmän pisteitä, mitä paremmin erilaiset tiedot ja taidot 
hallitsee.
     Tehtäväalueet: 1) erävaellustiedot ja -taidot, 2) luonnon-
tuntemus ja -suojelu, 3) ensiapu ja pelastuspalvelu ja 4) 
suunnistus.

Kilpailun kotisivuilla kerrotaan paljon lisää Erä-SM:stä kilpailumuotona yleensä ja annetaan yksityiskohtaista tie-
toa syksyn kilpailujen järjestelyjen etenemisestä. Nettisivuilla on ilmoittautumislomake. 

www.suomenlatu.fi/erasm
Kilpailualueen luonnosta, maastosta, retkeilyreiteistä yms. saa hyvän käsityksen, kun tutustuu nettisivuihin 
www.luontoonhame.fi ja www.luontoon.fi/hameenjarviylanko.

Osallistumismaksut: 
Annamme alennusta aikaisille ilmoittautujille!
-Avoin, naiset ja veteraanit: ennen 3.6. vain 100 €/partio, 
4.6.-1.8. 130 €/partio, 2.8.-31.8. 180 €/partio
-Retkisarja: ennen 3.6. 80 €/2 hengen partio, 4.6.-1.8. 110 
€/2 hengen partio, 2.8.-31.8. 160 €/2 hengen partio. Uutuus: 
partion koko 2-4 henkeä! Lisähenkilöt 40 €/hlö.
-Nuorten sarja: ennen 3.6. 50 €/partio, 4.6.-1.8. 70 €/partio, 
2.8.-31.8. 100 €/partio
Suomen Ladun jäsenet saavat 10 €/partio alennuksen 
(kaikkien oltava jäseniä).

Osallistumismaksuun sisältyy kilpailumateriaali, kilpailu-
numerot, peseytymismahdollisuus, vakuutus sekä muisto-
esine. Kunkin SM-sarjan parhaat palkitaan, retkisarjassa 
palkinnot arvotaan. Peruutettaessa osallistuminen ennen 1.8. 
peritään palautettavasta osallistumismaksusta toimistokulut. 
Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen, peritään osallistumis-
maksusta puolet. Kuitenkin jos peruutus tapahtuu lääkärin-
todistuksen perusteella, peritään tällöinkin vain toimisto-
kulut. Peruutus tehdään kilpailun johtajalle. 

Kilpailun järjestää Erävaellusyhdistys Mörskän miehet ry. Yhdistys on aktiivisten 
Erävaelluksen SM-kisojen kilpailijoiden juuri näiden kilpailujen järjestämistä varten 
perustama yhdistys. Lisätietoja voi kysyä kilpailun johtajalta Niko Blombergilta, 
niko.blomberg@loppi.fi, puh. 040-330 6015.


