Inbjudan 2019
Lördagen den 7 september
Skellefteå Orienteringsklubb följer upp de tidigare årens löparsuccé och bjuder in till 2019 års
upplaga av Utmaningen.
Som vanligt letar vi upp de brantaste backarna och de blötaste kärren. Upp och ned, genom vattendrag, leriga sankmarker, över stock och sten. Din styrka, uthållighet och tjurskalle kommer
att sättas på prov. Det lovar vi!
Du väljer att springa ett eller två varv på varvbanan. Antingen 4 eller 8 kilometer. Du springer
alltid individuellt, men är ni flera kan ni välja att anmäla er som ett lag.
Tävlingsarena: Skellefteå Camping.
Klassindelning och startavgifter
Utmaningen dam/herr:
Damer och Herrar födda 2003 och tidigare. Som vuxen deltagare kan man välja att springa ett
eller två varv. Startavgiften är 250 kronor. Efteranmälan 350 kronor.
Junior Utmaningen:
Flickor och Pojkar födda 2004 eller senare som springer ett varv.
Vi rekommenderar en minimiålder på 7 år samt att deltagarna kan simma en kort bit.
Startavgiften är 100 kronor. 200 kr avgift vid efteranmälan.
Utmaningen Lag
Ett lag består av tre deltagare, varav minst en dam. Lagtävlingen arrangeras i en klass och vi
springer två varv. Startavgiften är 600 kronor. Efteranmälan kan tyvärr inte erbjudas.
Miniknat:
Arrangeras för de minsta. Anmälan sker på plats vid tävlingsarenan. Start mellan kl. 12:45 13.45.
Start: Gemensam start för samtliga klasser kl. 14.00. Skellefteå camping.
Anmälan: Sker via www.utmaningenskelleftea.se eller info@utmaningenskelleftea.se
Anmälningsavgiften betalas till Skellefteå OK:s bankgiro 424-3705. Ange ditt namn och UTMANINGEN. Tävlar ni i lag anger ni även lagets namn och namnen på samtliga lagmedlemmar.
Sista anmälningsdag: Senast söndag 1 september vill vi ha din anmälan. Därefter sker efteranmälan mot högre avgift. Observera att anmälan anses som bindande och startavgift ska betalas
oavsett om du startar eller inte. Vidare är anmälan personlig och kan inte överlåtas till annan
löpare.

Efteranmälan: Kan göras under tävlingsdagen mellan kl. 11.30 – 13.00 vid tävlingsarenan.
Priser: Till segrarna i samtliga klasser med tidtagning. I övrigt sker utlottning bland startande
deltagare och lag.
Bansträckning och tävlings-PM: Publiceras på vår hemsida, www.utmaningenskelleftea.se, ca 2
veckor innan tävlingsdagen.
Om du inte deltar: Utmaningen är också roligt för publiken! Ute i terrängen erbjuder vi fina
möjligheter att heja fram alla hjältar med speakerservice och fikaförsäljning. Hur du följer tävlingen bäst publicerar vi på hemsidan dagarna innan.
Övrigt: Allt deltagande sker på egen risk. Är du inte organiserad i någon förening kan du ta
en egen försäkring. Folksam erbjuder försäkringarna Startklar och Startklar Plus. Läs mera om
Startklar och Startklar Plus www.folksam.se
Här finns mer information och svar:
www.utmaningenskelleftea.se
Facebooksida https://www.facebook.com/UtmaningenSkelleftea
Ola Mannberg på telefon 070 – 388 988 0

Varmt välkomna önskar Skellefteå Orienteringsklubb!

Du vet väl att Skellefteå
Orienteringsklubb ordnar
10 MILA i Orientering 2023

