Vilden X-Trail förnyar och flyttar in i Taberg
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Den 26 maj arrangeras terrängloppet Vilden X-Trail för 5:e gången. Vilden X-Trail är
terränglöpning i sin renaste form – en utmaning på naturens villkor – en lika brutal som
vacker extremlöpning och vildmarksupplevelse.
Nytt för i år är att arenan flyttar in på Hotellplan i Taberg med dusch och ombyte hos Trim

Friskvårdscenter. Banan får ny sträckning där klasserna Vilden och Extremvilden tar

deltagarna längs Tabergsån, genom storlagen vildmark och blöta kärr, för att slutligen
passera urberget Taberg på 343 m.ö.h.
- Det känns fantastiskt kul att förnya Vilden X-Trail med ny arena och nya banor för att på

så sätt tillgängliggöra arrangemanget mitt inne i Taberg. Tävlingen genomförs dessutom
på lördagseftermiddagen, vilket skapar perfekta förutsättningar för en avslappnad
stämning åt publik och deltagare vid Hotell Taberg, berättar tävlingsledarna Henrik Ulldahl
och Martin Beijer.
Extremvilden är som namnet antyder en extrem upplevelse på många sätt. Distansen

mäter 12 500 meter och på denna sträcka passeras 450 höjdmeter. Därmed blir Vilden XTrail ett av få terränglopp i södra Sverige som kan erbjuda den ultimata utmaningen

samtidigt som den perfekta förberedelsen inför sommarens många lopp i fjällmiljö. Löparna
kommer att passera arenan 3 km innan mål vilket ger publiken möjlighet att heja på sina

vänner för att sedan avsluta brutalt i bl.a. stentrappor upp till toppen och därefter följa den
historiska masugnsstigen ner.
För de mindre extrema löparna erbjuds klassen Vilden som har mycket gemensamt med

Extremvilden men nöjer sig med att passera Tabergs topp en gång. Barn och vuxna som vill
ta det lite lugnare kan delta i klassen Lillvilden. Lillvilden genomförs som ett varvlopp med 1
eller 2 varv där deltagare som väljer att springa 1 varv gör detta utan tidtagning.

Extremvilden - 12 500 meter med 450 höjdmeter
Vilden - 7 500 meter med 200 höjdmeter

Lillvilden - 1 500 meter med 35 höjdmeter eller 3 000 meter med 70 höjdmeter

Mer information:

Henrik Ulldahl, Tävlingsledare Vilden X-Trail
0706-333133, crew@vildenxtrail.se
http://vildenxtrail.se
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Vilden X-Trail avgörs den 26 maj 2018 för 5:e gången sedan premiären 2014. Under tävlingsdagen

genomförs Extremvilden, Vilden och Lillvilden. Totalt förväntas cirka 300 löpare delta i någon av
klasserna.

Vilden X-Trail arrangeras av Jönköpings OK till förmån för orienteringsverksamheten i inom klubben.

Ca 40 funktionärer är engagerade. Ett eventuellt överskott går direkt tillbaka till idrottsrörelsen för att
investeras i föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

              

