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Boende Mat
Aktivitet

Hur man hittar under helgen
I menyn 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 - Boda
Bodaskolan (BODA)
Milstensgatan 25, Borås
Detta boende är nytt för i år.
Parkeringsytor är markerade på eventkartan.
Ingången är på östra sidan av den
sydligaste byggnaden. Se beoendeikonen på
eventkartan.
Aktivitet
Badhuset
Sven Eriksonsgatan 29, Borås
Lazergame & GokartCity
Action & Event, Göteborgsvägen 35,
Borås
Laserdome & Pinballseye
Bryggaregatan 20, Borås
Navet
Skaraborgsvägen 1a, Borås
(i Google Maps bör man söka Nybrogatan
13)
Hop n Pop
Enedalsgatan 10, Borås
Upzone
Vilénplan, Borås
Aktivitetsbanan
Samling på parkering utanför Sjuhäradshallen.
Rakt väster om löparbanan runt Ryavallen.

Boende - Knalleland
Ljud- och bildskolan (LBS)
Lundbygatan 4
Ingången är belägen vid övergången
över Skaraborgsvägen, i samma byggnad
som ICA Kvantum. Se boendeikonen på
eventkartan. 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 vid skolidrottshallen och gå sedan till
sydligaste ingången på Viskan-sidan av
byggnaden. Se boendeikonen på eventkartan.
Parkera därefter bilar på parkeringar
markerade på eventkartan. Låt bilen sedan
stå där även under ZOOrientering, P-ZOOarena: 600m.
Parasportcenter (PC)
Idrottsvägen 8
(i Google Maps bör man söka Sjuhäradshallen)
Ingång och avlastning sker på nordöstra
delen av Sjuhäradshallen. Se boendeikonen
på eventkartan.
Parkera därefter bilar på parkeringar
markerade på eventkartan. Låt bilen sedan
stå där även under ZOOrientering, P-ZOOarena: 600m.
Boende - Almås
Almåsgymnasiet (ALMÅS)
Alingsåsvägen 36
Ingång vid skulptur som föreställer
en liggande häst. Se boendeikonen på
eventkartan.
Det är tyvärr ont om parkering i närområdet
kring skolan. Se eventkartan. Nära tågspåren
300m från skolan finns bäst förutsättningar.
Det är möjligt att promenera från Almås
- Borås Arena. En stråk på 1,5km finns
markerat på eventkartan.
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Aktivitet

Ankomst

Mat

Incheckning
Vid incheckning på boendet lämnas
depositionsavgift på 200kr - kontanter eller
Swish. 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.

Reception

Fredag

Lördag

Almås
Erikslund
Ljud- & bild
Bodaskolan
Bodaskolan
kiosk

17.00-23.00
17.00-23.00
17.00-23.00
17.00-23.00

15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.00

Ej fredag

15.00 - kväll

Utcheckning
Slutstäd
Deposition återfås vid utcheckning efter att
lokalens möbler återställts på sina ursprungliga
platser samt att en utvärderingsenkät fyllts i.
Enkäten finns online på:
o-event.se/enkat2018
Städningen består endast av upplockning, av
skräp Lämna klassrummet i snyggt och prydligt
skick.
Reception

Söndag

Almås
Erikslund
Ljud- & bild
Bodaskolan

07:30-10.00
07:30-11.00
07:30-11.00
07:30-10.00

Mat- och boendelista med tider och
platser kommer som PDF att ladda ner
i högermenyn på o-event.se
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.
Fredag
Kvällsmat 19.30-23.00
Serveras på Borås Arena (Tävlingsarena
Sprint by Night).
Lasagne
Lördag
Frukost ca 07.00 - ca 10.00 (se schema)
Serveras på Boda, Syskonen Anderssons
(Toveks Bil), Almås och Erikslund.
Bröd, smör, pålägg, fil, mjölk, flingor, gröt,
sylt, varm choklad, kaffe, te och juice.
På Toveks Bil: Ingång via trappa utmed
sydöstra fasaden (vån. 2) Ålgårdsvägen 25.
Lunch
Ca 11.00 - ca 14.00 (se schema)
Serveras på Borås Arena, Syskonen Anderssons
(Toveks Bil), Almås, Boda och Erikslund.
Kycklinggryta med ris
Kvällsmat ca 17.30 - ca 21.00 (se schema)
Serveras på Boda, Syskonen Anderssons
(Toveks Bil), Almås och Erikslund.
Karré med rotfruktsgratäng

Söndag
Frukost ca 07.00 - ca 10.00 (se schema)
Serveras på Boda, Syskonen Anderssons
(Toveks Bil), Almås och Erikslund.
Bröd, smör, pålägg, fil, mjölk, flingor, gröt,
sylt, varm choklad, kaffe, te och juice.
Lunch Från 11.00
Serveras på ZOOrienterings arena.
Chili con carne
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Aktiviteter
Aktivitetsbanan

Skulpturer och fasadkonst

Startschema: Finns i högerspalten
på o-event.se från och med 6 nov.
Det är viktigt att hela laget är redo
för start exakt den starttid som tilldelats.
Detta för att undvika köer. Start kl 13-15.
Under lördagen 10 nov efter Downhill sprint.

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

Hur det går till: Aktivitetsbanan 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.

Endast förköpta platser. Alla som bokat
hamnar på gästlista.

Badhuset

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

Badet är öppet för O-EVENT lördag
17.00-20.00. Alla skall vara ute ur
omklädningsrummen kl 20.00. Badet
bemannas av badvakter, men det är även
viktigt att klubbledare/föräldrar finns
i lokalen. Vid inträde finns det risk för
köbildning men vi ska göra vårt bästa för att
ha smidigt flöde. Vi kommer extrabemanna
receptionen med egna funktionärer för detta.

Prisutdelning: Kl 9.30 på ZOOrienteringarenan. Det bästa laget blir premierat.

I badhuset finns kiosk med enklare mat,
snacks, godis och fika.

Navet Science Center

Hop n Pop

Navet är öppet för O-EVENT lördag 15.3019.30.
Alla som bokat i förväg finns på gästlista.
Det går även bra att köpa biljett direkt
på Navet, då till ordinarie pris.

Trampolin- och parkourparken Hop n Pop är en
nyhet i stan. Här har du möjlighet att antingen
hoppa runt helt fritt eller t ex styra upp en
5-kamp. Bokning sköts genom egen kontakt
med parken. Läs mer på o-event.se.

Lazergame & Laserdome

Upzone

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

(+ Gokart + Pinballseye)

Lördag
kl 14:10-15:30 Lazergame 20st, Dalarnas OF.
kl 15:45-18:15 Lazergame 48st, Dalarnas OF.
kl 16:00-17:00 Laserdome 26st, övriga klubbar.
kl 17:00-19:00 Laserdome 54st, övriga klubbar.
kl 18:30-21:00 Lazergame 48st, Dalarnas OF.

Angivna tider ovan är “tid för samling” “sluttid”. Lagindelning kommer ske på plats
och är beräknat att ta 15-30 minuter. Varje
lag spelar 2x15min.
Notera att Lazergame och Laserdome ligger
på två helt olika platser i Borås. Lazergame
har även Gokart. Laserdome har arkaden
Pinballseye. Läs om dessa på o-event.se.
Prisutdelning: Kl 9.34 på ZOOrienteringarenan. Från de 4 turneringarna kommer ett
lag att utses som vinnare. Baserat på poäng.

Höghöjdsparken Upzone erbjuder extra öppet
under O-EVENT trots att säsongen är över.
Bokning sköts genom egen kontakt med
parken. Läs mer på o-event.se.

Kontakt
Receptionerna
Receptionen är obemannade stora delar
av tiden. Vill ni fråga något, ring anslaget
nummer i respektive reception. Nummer
finns även till ansvarig nattvakt.
Ledning för boende, mat och aktivitet
Martina Lindberg 073-415 38 81

PM:et senast uppdaterat 8 nov 2018

Välkomna till O-EVENT 2018!
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