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Hur man hittar under helgen

I högermenyn på O-EVENTs hemsida 
(o-event.se) finner ni eventkartan.
En översiktskarta som visar boende, 

matplatser, parkeringsplaster, aktiviteter och 
tävlingar under hela helgen.

Informationsdisk - Borås Arena
Borås Arena
Skaraborgsvägen 55, Borås
Informationsdisk för frågor om O-EVENT 
Boende Mat Aktiviteter (BMA) finns på Borås 
Arena i mattältet fredag 19.30-23.00 och 
lördag 11.00-13.00.

Alla biljetter och klubbkuvert hämtas 
på Borås Arena, men incheckning sker på 
respektive boende.

Boende - Centrum
Sven Eriksonsgymnasiet (SE)
Sven Eriksonsplatsen, Borås

Ingen fysisk vägvisning.

Kommer man från länsväg 180 (Alingsås) 
eller riksväg 42 (Vårgårda) är det inte tillåtet 
att svänga vänster in på skolgården. Man 
får köra till första trafikljusen (ca 20m) och 
göra en U-sväng eller fortsätta till närmsta 
parkering och vända.

Ni är välkomna att köra in på skolgården och 
lasta av men längre parkering på skolgården 
är förbjuden. För parkeringsanvisningar, 
se eventkartan på hemsidan eller fråga i 
receptionen. Parkeringar finns i närområdet, 
max 300m. Receptionen är i den höga byggnaden.

Aktivitet
Äventyrsbanan
   Samling på parkering utanför Sjuhäradshallen.  
   Rakt väster om löparbanan runt Ryavallen.
Badhuset
   Sven Eriksonsgatan 29, Borås 
Navet
   Skaraborgsvägen 1a, Borås
   (i Google Maps bör man söka Nybrogatan 13) 
Lazergame
   Action & Event, Göteborgsvägen 35, Borås
Skatehallen
   Armbågavägen 16, Borås

Boende - Knalleland
Ljud- och bildskolan (LBS)
Lundbygatan 4 

Ingången är belägen vid övergången över 
Skaraborgsvägen, i samma byggnad som 
ICA Kvantum. Lasta gärna av alldeles utanför 
skolans ingång men parkera sedan vid 
järnvägshållplatsen i Knalleland, 300m.  

Låt bilen sedan stå där även under 
ZOOrientering, P-ZOO-arena: 600m.

Erikslundskolan (ER)
Campinggatan 1 

Infart från sidan där Borås Arena/
Sjuhäradshallen/Tennishallen ligger. Lasta 
av utanför Erikslundshallen och gå sedan till 
tredje ingången på nedsidan av byggnaden 
(camping på vänster sida). 

Parkera därefter bilar utanför Ryahallen 
(norr om Borås Arena) och bussar på 
separat parkering alldeles intill. Det går att 
promenera över kullen tillbaka till skolan. 

Låt bilen sedan stå där även under 
ZOOrientering, P-ZOO-arena: 600m.

Boende - Almås
Almåsgymnasiet (ALMÅS)
Alingsåsvägen 36 

Ingång vid skulptur som föreställer en 
liggande häst.

Parkering finns väst-sydväst om skolan. Den 
är avgiftsfri. På baksidan av skolan (ost-
sydost) finns en avgiftsbelagd parkering. Se 
eventkartan på hemsidan.
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Fredag
Kvällsmat 19.30-23.00 
Serveras på Borås Arena (Tävlingsarena  
Sprint by Night).
Kycklingwok

Lördag
Frukost 07.00-09.30 / 10.00 (se schema)
Serveras på Sven Erikson, Syskonen 
Anderssons (Toveks Bil) och Almås.
Bröd, smör, pålägg, fil, mjölk, flingor, gröt, 
sylt, varm choklad, kaffe, te och juice.
   På Sven Erikson: Visa hänsyn och lämna 
företräde till de som har tidig start.
   På Toveks Bil: Ingång via trappa utmed 
sydöstra fasaden (vån. 2) Ålgårdsvägen 25.

Lunch 11.00-13.00 / 14.00 (se schema)
Serveras på Borås Arena, Syskonen Anderssons 
(Toveks Bil) och Almås. Se matschema.
Ugnsbakad falukorv och makaroner

Kvällsmat 18.00-21.00  
Serveras på Sven Erikson, Syskonen 
Anderssons (Toveks Bil) och Almås.
Pannbiff med klyftpotatis och gräddsås

Söndag
Frukost 07.00-09.30 / 10.00 (se schema)
Serveras på Sven Erikson, Syskonen 
Anderssons (Toveks Bil) och Almås.
Bröd, smör, pålägg, fil, mjölk, flingor, gröt, 
sylt, varm choklad, kaffe, te och juice. 

Lunch Från 11.00  
Serveras på ZOOrienterings arena 
(Alidebergsbadet).
Korvgryta

Specialkoster
Vi lägger stor möda på att se till att alla 
önskningar om specialkost tillgodoses. 
Därför vädjar vi alla att faktiskt hämta ut sin 
specialrätt. Alla specialrätter frågar man själv 
om vid respektive bespisning.

Mat- och boendelista med tider och 
platser finns som PDF att ladda ner i 
högermenyn på o-event.se

Incheckning
Vid incheckning på boendet lämnas 
depositionsavgift på 200kr - ta med kontanter. 
Se receptionernas öppettider. För att undvika 
trängsel skall endast ansvarig ledare checka in 
hela klubben. 

Det är viktigt att listorna för övernattning är 
uppdaterade. Klubbar som har incheckning 
under både fredag och lördag måste besöka 
receptionen och uppdatera klubblistan om det 
uppstått ändringar.

Klubbkuvert
Alla klubbkuvert hämtas på Borås Arena i 
mattältet. Fredag 19.30-23.00 och lördag 
11.00-13.00.

Slutstäd
Deposition återfås vid utcheckning efter att 
lokalens möbler återställts på sina ursprungliga 
platser samt att en utvärderingsenkät fyllts 
i. Enkäten finns även online, och vi är 
tacksamma om ni fyller i den istället för 
pappers-varianten. o-event.se/enkat2016

Städningen består endast av upplockning, av t 
ex godispåsar. Lämna klassrummet i snyggt och 
prydligt skick.

MatAnkomst

Utcheckning

Almås 17.00-23.00 15.00-17.30
Erikslund 17.00-23.00 Hela dagen
Ljud- & bild 17.00-23.00 15.00-17.00
Sven Erikson 17.00-23.00 15.00-17.30

Almås 07:30-10.00
Erikslund 07:30-11.00
Ljud- & bild 07:30-11.00
Sven Erikson 07:30-10.00

Reception

Reception

Fredag Lördag

Söndag
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Receptionerna
Receptionen är obemannade stora delar 
av tiden. Vill ni fråga något, ring anslaget 
nummer i respektive reception. 
Telefonnummer finns i receptionen även till 
ansvarig nattvakt.

Ledningen för boende, mat och aktivitet
Martina Lindberg 073-415 38 81

Välkomna till O-EVENT 2016!

Aktiviteter

Kontakt

Skulpturer och fasadkonst  
På Borås Arena kan du få tag på turist- 
material om Borås. Under aktiviteter på 
o-event.se finns även länkar till kartor till 
Borås alla skulpturer och fasadkonst. 

Badhuset 
Endast förköpta biljetter. Alla som bokat 
biljetter hittar dessa i sina klubbkuvert.

Badet är öppet för O-EVENT lördag 
17.00-20.00. Obs! Alla skall vara ute ur 
badet kl 20.00. Badet bemannas av två 
O-EVENT-funktionärer och stadsparksbadets 
badvakter, men det är även viktigt att 
klubbledare/föräldrar finns i lokalen.

Navet Science Center 
Navet är öppet för O-EVENT lördag 15.30-
19.30.
Alla som bokat i förväg får biljetter i sina 
klubbkuvert. Det går även bra att köpa 
biljett direkt på Navet, då till ordinarie 
pris. Fritid 

Utnyttja gärna kvällstiden efter middag 
eller i tidsutrymmen då ni inte bokat andra 
aktiviteter till att umgås med klubben. Tips 
är att ta med sig spel eller förbereda quiz 
eller lekar som ni kan samlas kring och få en 
rolig kväll tillsammans.

Kiosk 
Erikslundskolan: Kiosk i receptionen.

Ljud-och bildskolan: Ingen kiosk (ICA 
Kvantum finns i byggnaden).

Äventyrsbanan  
Startschema: Finns i högerspalten 
på o-event.se från och med 8 nov. 
Det är viktigt att hela laget är redo 

för start exakt den starttid som tilldelats. 
Detta för att undvika köer.

Hur det går till: Äventyrsbanan är en 
promenad med stationer där det är stort 
fokus på samarbete. Man tävlar i lag om 7-10 
personer. De flesta är klubblag, men det finns 
även blandlag, vilket framgår av startlistan.

Kläder/utrustning: Lös och ledig 
fritidsklädsel efter väder. Löpning förekommer 
vid stationerna.

Förvaring: I anslutning till start kan man sitta 
torrt och varmt i Sjuhäradshallen. Man kan 
även lämna kvar sina väskor och prylar här.

Resultat: Anslås på o-event.se.

Prisutdelning: Kl 9.30 på ZOOrientering-
arenan, prisutdelningsplasten för tävlingen. 
De tre bästa lagen blir premierade.

Lazergame  
Lördag kl 15:45-18:15 spelas förbokad 
O-EVENT-turnering #1. Samling kl 15.45. Ta 
med era biljetter. 

Lördag kl 18:30-21.00 spelas förbokad 
O-EVENT-turnering #2. Samling kl 18.30. Ta 
med era biljetter. 

Lagindelning kommer ske på plats och är 
beräknat att ta 15-30 minuter.

Övrig tid som Action & Event är öppet kan 
man boka annat kul, t ex GoKart/mångkamp.

Prisutdelning: Kl 9.35 på ZOOrientering-
arenan. Det lag från antingen omgång#1 
eller #2 som får mest poäng blir premierat.

Skatehallen 
Skatehallen i Borås erbjuder som standard 
gratis prova-på för första-gångs-besökare. 
De har öppet ordinarie tider 13.00-18.00 på 
lördagar. BMX och skateboard finns att låna.


