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Ändringar sedan version 1.0: 

Herrar och Damer har nu vissa olika targeted segments, då damerna på herrarnas segment 

inte hade tillräckligt med deltagare, medan herrarna på damernas nya segment inte skulle 

haft en chans till topp 10 

 

 

 

Samtliga Vilsare bjuds härmed in till 

När: 

5:e december 

 

Samling: 

Absolut inte. Vi lever i en fucking pandemi.  

 

Anmälningsstopp: 

Onsdagen den 2/12 klockan 20:00 

 

Lagsammansättning och lottning: 

Tävlingen avgörs i tremannalag, men tolka inte detta fel, lagkamraterna ska inte möta varandra 

under tävlingens gång. Lagen lottas live via Zoom eller liknande onsdagen den 2/12 21:00 och 

kommer i största mån att vara av mixade kön. Lagen lottas för att alla Vilsare ska känna sig välkomna 

att delta, även om man inte känner några som man kan vara i lag med        

 

Hur: 

Efter starten har gått och fram till dess att maxtiden har uppnåtts har lagkamraterna som uppgift att 

samla ihop så många poäng som möjligt, genom att placera sig i topp-10 listor på Stravasegment. Läs 

mer om Stravasegment här. Baserat på placering i topplistorna vid maxtidens slut, delas poäng ut 

enligt tabell 1.  

  

https://support.strava.com/hc/en-us/articles/216918167-Strava-Segments
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Placering på segment Poäng 

KOM/QKOM 20 

2 9 

3 8 

4 7 

5 6 

6 5 

7 4 

8 3 

9 2 

10 1 

 

Tabell 1 – Poängfördelning för segmentplaceringar. Observera även targeted segments längre ned i 

PM. 

 

Tävlingsklasser 

De tävlande tävlar i tre olika klasser 

 

Lagtävlingen är den mest prestigefyllda klassen, som vinns av det lag som samlat ihop mest poäng.  

 

Individuella tävlingen vinns av den individ som samlat ihop mest poäng 

 

Största kross vinns av den individ som har krossat ett segment med störst marginal, det vill säga 

största kross = min(Nya tiden på segmentet)/(gamla tiden på segmentet) 

 

Maxtid 

3 timmar 

 

Targeted segments 

För att öka tävlingsmomentet samt minska skademomentet kommer vissa utvalda segment att ge 3x 

fler poäng än ett vanligt segment, det vill säga, en vinst på ett targeted segment innebär 60 poäng, 

en andraplats 27 poäng osv.  

Följande segment är targeted segments: 

Rydskogen 5,0 km (löpning) 

Hellgrenshagen 5km (löpning) 

Jägarvallen extended (MTB) 

Tornby-Berg (Rullskidor) (Gills som targeted segment för damerna ändå, finns inga andra bra rullskidsegment?) 

Luntan (Landsvägscykel, förmodligen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strava.com/segments/2708045
https://www.strava.com/segments/15460686
https://www.strava.com/segments/20705779
https://www.strava.com/segments/12958966?filter=overall
https://www.strava.com/segments/12309989
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Endast targeted för herrar: 

Malmslättsvarvet MTB (MTB) 

Endast targeted för damer:  

Rosenkällaslingan - Mera Lera lång (MTB) 

 

  

https://www.strava.com/segments/5465156
https://www.strava.com/segments/25132227
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Regler. Läs förbaskat noga 

 

*Håll avstånd och spring själv. Ingen grupplöpning eller annat kramande.  

 

*Alla typer av aktiviteter räknas, d.v.s löpning, cykling, rullskidor etc.  

 

*Män ges poäng utefter sin placering på den manliga listan, kvinnor ges poäng utefter sin placering 

på den kvinnliga listan.  

 

*Tävlingscenter är Linköping och man får inte förflytta sig med bil någon annanstans.  

 

*Man får inte heller vara ett arsle och typ cykla på ett löpsegment.  

 

*Det är placeringen på segmentet vid tävlingens slut som gäller. Om man springer ett segment tidigt 

i tävlingen på en tid som då är bäst, men under tävlingens gång får pisk av 3 andra personer på det 

segmentet, kommer man att komma 4:a och få 7 poäng. På ens egna pass kommer det fortfarande 

stå att man var snabbast, så det gäller att gå in i topplistan för att se aktuell ställning på segmentet. 

 

*För att ett segment ska ge poäng, måste minst 10 personer finnas på dess topplista.  

 

*Tävlande eller närstående/bekanta till tävlande får inte i syfte att ändra utgången av tävlingen 

skapa några nya segment efter fredagen den 3:e december. 

 

*Endast en person ur varje kön per lag får göra försök på en topplista, det vill säga, en kvinnlig och 

en manlig deltagare ur samma lag får göra försök på samma segment, så de tävlar i olika topplistor. 

Två manliga eller två kvinnliga deltagare ur ett lag får alltså inte göra försök på samma segment.  

 

*Tidigare segmentplaceringar räknas inte. Alla börjar tävlingen med 0 insamlade poäng 

 

*Om en tävlande sedan innan innehar ett segment, typ som Algirdas på det länkade segmentet 

gäller följande: 

Om Algirdas deltar, och under tävlingen springer segmentet på 3:00 eller snabbare, vinner han 

segmentet och således 20 poäng.  

Om Algirdas deltar, och under tävlingen springer segmentet på mellan 3:11 och 3:01, så är han tvåa 

och får 9 poäng.  

Och så vidare        

 

*Endast segment tagna under tävlingstiden, dvs mellan klockan 10:00 och 13:00 räknas. Vänligen 

starta ditt Strava-pass tidigast 10:00 och avsluta senat 13:00.    

 

Poängberäkning 

Varje lag ansvarar för sin egen poängberäkning och rapporterar in sina resultat genom en enkät som 

länkas här senare. Vinnande lag och individer kontrollräknas av tävlingsledning. Tänk på att inte 

räkna med de placeringar som ni får på passet, utan de placeringar som topplistorna ger er efter 

tidens slut.   

 

 

https://www.strava.com/segments/23564435
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Fusk 

Fuskande individer kommer att utsättas för oproportionerliga konsekvenser   

 

Barnpassning 

Barn bör passa sig 

 

Tävlingsledning 

Jesper Sjöblom 

jespersjoeblom@gmail.com 

 

mailto:jespersjoeblom@gmail.com

