INBJUDAN
Söndagen 29 maj 2016
Ett tufft och utmanande lopp för dig som inte är rädd att bli lerig, blöt eller svettig.
Tävling eller vacker naturupplevelse? Du bestämmer!
Arena: Tabergs motorbana. Vägvisning från E4 avfart 93, Torsvik norra, ca 10 km söder om Jönköping. Därifrån 7,5 km till arenan. GPSkoordinater: Lat N 57° 41′ 17″Lon E 14° 3′ 50″ eller 57.6882, 14.0639

Klasser, banlängder och deltagaravgifter:
Vilden 10km
Halvvilden 6km
Lillvilden 2,8km

300 :- Män
220 :- Män
80 :- Pojkar 10,12,14 år

Kvinnor
Kvinnor
Flickor 10,12,14 år

Start:
OBS! Preliminära starttider, slutliga kommer i PM senast 1 vecka före loppet!
Lillvilden kl 10:00, Halvvilden kl 10:40, Vilden kl 11:00 (Preliminära tider)

Tidtagning: Chip runt armen (Emit)
Nummerlappar: Bärs i alla klasser. Mer info kommer i PM, senast den 23 maj. Håll uppsikt på hemsidan för PM, startlistor
seedningsinfo mm – samtligt publiceras runt detta datum.

Omklädning: Ombytesmöjligheter finns på arenan. Duschmöjlighet erbjuds i Jönköpings OKs klubbstuga vid Åsabadet, ca 2 km från
tävlingsarenan. Vägvisning från arenan.

Banan: Varierand terräng, 56 % stig, 40 % helt obanat, 4% asfalt/grusbana. Bitvis stark kupering samt en och annan våtmark.
Vätska: 1-3 ggr utmed banan beroende på banlängd, samt efter målgång.
Första hjälpen/omplåstring: Utmed banan samt på arenan.
Servering: Välförsedd marka på arenan med fika, pastasallad och grillat. Kiosk vid Jönköpings OKs klubbstuga Sörgården för de som
väljer att duscha där.

Anmälan: Via hemsidan www.vildenxtrail.se senast den 15 maj. Efteranmälan via hemsidan resp. direktanmälan på arenan mottages i
mån av plats mot en extra avgift på 100 kr i Vilden samt Halvvilden. Efteranmälningsavgift för Lillvilden är 20 kr - dock är det säkrast att
anmäla senast den 15 maj eftersom det finns ett begränsat antal tävlingschip/startplatser att tillgå efter ordinarie anmälningsstopp.

Sportförsäljning: Kommer att finnas på arenan. Mer info kommer i uppdaterad Inbjudan!
Barnaktiviteter: Knattevilden – en äventyrsbana i anslutning till arenan för de minsta vildarna, från ca 3 – 9 år! Pris till alla barn som
deltar. Kostnad 20 kr, betalas vid starten.

Priser: Segerpokal till vinnarna i samtliga klasser. Fina material-/sponsorpriser till de övriga på prispallen
i varje klass samt medalj till alla som deltar i Lillvilden. ”Goodiebag” till löparna i det segrande laget i
lagtävlingen samt utlottning av sponsorpriser bland alla anmälda lag.

Kontakt: crew@vildenxtrail.se
Elin Dolk
Maria Thelin

0706-806215
0735-427474

Övrigt:
Allt deltagande sker på egen risk. Jönköpings OK förhåller sig rätten att publicera bilder samt filmklipp på
hemsidan. Trailskor eller annan sko med dubb rekommenderas.
Tips: Tag med extra ombyte!

