Husqvarna-kisa 2020 – Valvojan lausunto
Tämänvuotinen IF Sibbo-Vargarnan Husqvarna-kisa pidetään Sipoon Immersbyn maastossa. Perinteitä
noudattaen maasto ja tapahtumapuitteet ovat oivalle suunnistuskisalle mitä otollisimmat.
Kilpailun maastoalue on yhtenäistä metsäaluetta, jossa ihan viime vuosina ei ole paljonkaan suunnistettu.
Lännestä päin maastoon pistää Sipoonkorven kansallispuiston kaistaleita sekä myös Helsingin kaupungin
itäisin kärki. Maasto on suunnistuksellisesti erinomaista. Korkeuserot ovat 30-40 metrin luokkaa. Maaston
kehyksinä ovat kalliomäet rehevine välilaaksoinen ja suoalueineen. Kalliolakien ja -rinteiden pienipiirteisyys
lisää suunnistuksellista vaativuutta. Aluetta halkoo joitakin metsäautoteitä ja runsaammin eritasoisia
polkuja.
Ratamestari on onnistunut hyödyntämään maaston monipuolisuutta. Kaikki radat veteraani- ja
lastensarjoja myöten ovat aidossa suunnistusmaastossa. Tarkan rastinoton vastapainona pidemmillä
radoilla – erityisesti pääsarjoissa - on myös tarjolla reitinvalintamahdollisuuksia, joissa voi viilettää
maksimivauhdilla. Lasten sarjojen radoilla maaston vaativuutta on tasoitettu siten, että mielekäs polkuväli
on aina tarjolla. Ja näihin kannattaa ihan nuorimpien ilman muuta tukeutua. Maalia lähestyttäessä radat
kanavoituvat suhteellisen kapeaan loppukaistaleeseen, jossa on lähekkäin eri ratojen rasteja. Sanomatta
selvää on, että rastikoodin tarkistaminen on erityisen tärkeää.
Kilpailukartta on keväällä ajantasaistettu. Kartan pohja-aineistona on perinteinen suunnistuskartta kuuden
vuoden takaa. Kartta on yleisesti luotettava ja paikkansa pitävä. Laserpohjien puuttuminen voi näkyä
lähinnä reittihärvelin jäljessä. Maaston pienipiirteissäkin osissa kartta on onnistuttu pitämään
selvälukuisena. Kesäajan ja erityisesti tämän vuoden kesäajan rehevyyteen kilpailijoiden kannattaa
kiinnittää huomiota. Valtaosa vanhemmista hakkuu-, taimikko ja tiheikköalueista on tavallaan yhtä pykälää
hidastavampia - sekä maapohjaltaan että näkyvyydeltään - kuin normaalisti. Muutaman rastipisteen
kohdalla vihreän rasterin raja on tästä johtuen suurpiirteinen- Mutta kun asian tiedostaa, rasti kyllä löytyy
mutkitta muihin lähikohteisiin peilaten. Pienimmät polut ovat eräin paikoin huonosti erottuvia. Tämä
tietysti petraantuu kisan edetessä ja toki jo rastien vientivaiheessakin.
Tapahtumakeskus on mukavissa maalaismaisemissa Immersby FBK:n alueella ja lähitiluksilla. Koronariskejä
ajatellen hermokeskus on asianmukaisesti hajautettu. Lähdön lisäksi myös maali on tällä kertaa muutaman
sadan metrin päässä keskuksesta.
Kaiken kaikkiaan odotettavissa on laadukas Husqvarna-kisa, jonne kannattaa tulla kauempaankin!
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