
Hej KOF-medlemmar! 
 
Föreningen inbjuder till 26:e upplagan av Vinterartrallyt och denna gång blir det ett 
lite annorlunda upplägg. Det blir ett Corona-anpassat EKO-rally där man som lag 
enbart får förflytta sig med muskelkraft, alltså till fots, med cykel, skidor, roddbåt etc. 
Jämfört med tidigare år har vi även tidigarelagt rallyt till Trettondagen,  
onsdag 6 januari kl 07 – 17. 
Reglerna är följande: 
- Man tävlar i lag med 2-4 pers (som vanligt). 
- Målet är att se eller höra så många arter som möjligt under rallyts 10 timmar. För 
lag med tre eller fyra tävlande får man räkna en art även om en lagmedlem råkar 
missa arten, t.ex. på grund av dålig hörsel. Dock förväntas laget hålla ihop hela rallyt. 
Om man är två pers i laget måste båda observera arten. 
- Man får skåda var som helst i Värmland, kommungränser spelar ingen roll. 
- Det är tillåtet att åka i var sin bil till valfri startplats för att därefter gå, cykla, åka 
skidor etc. under själva rallyt. 
- Elcykel kan tillåtas för någon lagmedlem, men vi tillåter inte ett lag där alla åker 
elcykel. 
- Vi erbjuder i år lag att tävla i två olika klasser; promenadklass och cykelklass. Det är 
så enkelt som det låter; en klass för lag som går utan hjälpmedel och en klass för lag 
som använder cykel mm. Den pokal som fungerar som vandringspris går dock till det 
lag som har flest arter, oavsett klass. 
- Ännu en Corona-anpassning är att vi tyvärr inte kan ha någon återsamling med 
artgenomgång. Istället räknar vi med att skapa ett delat Excel-dokument (likt 
Skådarhjälpen som en del av oss är bekanta med), där man med hjälp av mobil eller 
dator fyller i lagets observerade arter. Om man har svårt att hantera Excel-
dokumentet, kan laget även rapportera in sin artlista genom ett mejl till 
tävlingsledningen. Artlistan ska vara rapporterad så snart som möjligt efter avslutat 
rally, men senast 17:30. 
Anmälan av lag med lagmedlemmar och lagnamn kan göras på två sätt: 
A) Skicka ett mejl till magnus.kopman@gmail.com 
B) Skriv en kommentar till evenemanget på Facebook-gruppen Wermlandsskådare.   
Ange också om ni ämnar tävla i promenadklass eller cykelklass. 
Vi återkommer med länk till delat Excel-dokument för rapportering av arter. 
Väl mött i fält på Trettondagen 2021! 
/KOFs styrelse 
genom Magnus Köpman 
 


