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Länk-banner på klubbhemsidor

Klisterlapp / papperslapp i bil

18-24 juli 2015

TIll O-EVENT skräddarsyr man enkelt sitt 
eget läger. Detta innebär att det inte erbjuds 
några färdiga ”paket”, utan varje klubb får 
sätta ihop en egen passande mix av boende, 
måltider, aktiviteter m.m. Anmälan sker via 
o-event.se

Tidigare välbesökta 
aktiviteter finns kvar, 
och alla aktiviteter 
finns att läsa om på 
hemsidan.

Liksom tidigare år 
finns ett stort utbud 
av boendeplatser på 
olika håll i staden.

Bommade du bort värdefulla minuter på Rya Åsars 
sluttningar under sista etappen på O-Ringen i 
Borås? Eller hann du aldrig se savannen i Borås 
Djurpark? Nu har du chans till revansch under 
säsongsavslutninghelgen O-EVENT i Borås!

Skräddarsy ditt paket på O-EVENT.se
Anmälan öppen 1 sep - 23 okt.

6-8 NOVEMBER MAT

   Orientering och upplevelser
utöver det vanliga

Vi hjälper dig att göra 
din helg så smidig och 

upplevelserik som möjligt!
Sugen på revansch

efter O-Ringen?

TRE   st LEDX Cobra 6500 står på spel
TVÅ   st till vinnarna av DH21 LEDX Cup
 EN    lottas ut bland alla deltagare Till ett värde av

     2
0 000:-

BORÅS REVANSCHBOENDE

O-EVENT.se AKTIVITETER  

“ “
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Sprint by Night Up n’ Downhill Sprint ZOOrientering

   NOVEMBER   NOVEMBER      NOVEMBERSÖNDAGLÖRDAGFREDAG 6 7 8
EFTERANMÄLAN: 2 nov - torsdag 5 nov kl 18.00 

SAMLING: Borås Arena, första start kl 20.00  

KARTSKALA: 1:4000, ekvidistans 2 m

TERRÄNG: Stads- parkterräng, måttlig 
kupering.

UPPLYSNINGAR: Thomas Almgren
Tel: 070-4967633 || Mail för anmälan
utanför Eventor: night@o-event.se ||

EFTERANMÄLAN: 2 nov - fredag 6 nov kl 18.00 

SAMLING: Borås Arena, första start kl 10.00 

KARTSKALA: 1:4000, ekvidistans 2,5 m
 
TERRÄNG: Öppen blandskog. Uppförslöp
och sedan utförslöp. Ingen stadsterräng.

UPPLYSNINGAR: Stefan Aroneng
Tel: 070-2835787 || Mail för anmälan 
utanför Eventor: downhill@o-event.se ||

EFTERANMÄLAN: 2 nov - lördag 7 nov kl 18.00 

SAMLING: Borås Djurpark, i anslutning till Borås 
Simarena / Alidebergsbadet. Första start kl 10.00
 
KARTSKALA: 1:4000, ekvidistans 2 m
 
TERRÄNG: Parkterräng med exotiska inslag.

UPPLYSNINGAR: Fredrik Odelberg 
Tel: 070-5241235 || Mail för anmälan 
utanför Eventor: zoo@o-event.se ||

Borås Arena Borås Arena

kl 10.00kl 10.00kl 20.00

Borås Djurpark
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KLASSINDELNING 
• Huvudklasser: DH10-DH80,
  vuxenklasser 5-årsintervall.
• ÖM-klasser: 1, 3, 5, 7
• Nybörjar-klasser: 
  Inskolning, U1, U2

O-EVENT är en tre dagar lång sprinthelg som går 
av stapeln i början av november varje år. Med över 
5000 starter är detta ett orientering-event man inte 
får missa. Under helgen läggs fokus på att alla del-
tagare ska få uppleva det där extra man inte är van 
vid. För nya orienterare gör vi det enkelt att komma 
in i sporten och för eliten bjuds det på kvalitativt 
motstånd med fina priser i potten.

ANMÄLAN TILL TÄVLING
• Ordinarie 1 september till och 
  med 1 november 2015 via 
  Eventor eller e-post.
• Avgift ungdomar: 65 kr. 
  Övriga: 110 kr. 
• Vid anmälan till ZOOrientering 
  tillkommer 10 kr som parkavgift.

LEDX Cup
• För att springa 3-dagarscupen LEDX Cup, 
gör man vanlig anmälan i DH12-16/DH21-
klass till samtliga av de tre tävlingarna.
• Man får då sammalagt resultat. DH21 har 
även seedad start på ZOOrientering.
• Vinnarna i DH21 får varsin LEDX-lampa.

BOENDE, MAT, AKTIVITET
• Anmälan till boende mat och
  aktiviteter sker via O-EVENT.se
  (till skillnad från tävlingarna)
• Boende för alla.
• Flera aktiviteter att välja mellan.
• Anmälan 1 sep - 23 okt.

INBJUDAN FÖR ALLA TÄVLINGAR UNDER O-EVENT 2015 

2015


