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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 - Tävlingsarenorna
Informationsdisk för frågor om O-EVENT
Boende Mat Aktiviteter (BMA) finns på:
Tävlingsarena nr1 - Alidebergsbadet
I middagsmatserveringen på Sprint by Night.
Fredag 19.30-22.30.
Tävlingsarena nr2 - Ramshulan, Rya Åsar
I lunchmatserveringen på Downhill Sprint.
Lördag 11.00-14.00.
Alla biljetter och klubbkuvert hämtas på
tävlingsarenan, men incheckning sker på
respektive boende.
Boende - Erikslund
Erikslundskolan (ER)
Campinggatan 1
Infart från sidan där Tennishallen ligger.
Lasta av vid skolidrottshallen och gå
sedan till sydligaste ingången på Viskansidan av byggnaden. Se boendeikonen på
eventkartan.

Boende - Almås
Almåsgymnasiet (ALMÅS)
Alingsåsvägen 36
Ingång vid skulptur som föreställer
en liggande häst. Se boendeikonen på
eventkartan.
Det finns betalparkeringar i området som är
väldigt prisvärda. Se eventkartan.
Det är möjligt att promenera från Almås till
tävlingsarenorna. Stråk på 3km respektive
2.2km finns markerade på eventkartan.

Aktivitet
Stadsparksbadet
Sven Eriksonsgatan 29, 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
Leos Lekland
Alidelundsgatan 11, Borås

Parkera bilar på parkeringar markerade på
eventkartan. Låt bilen sedan stå där även
under ZOOrientering, P-ZOO-arena: 600m.
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Boende Mat
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.
Av säkerhetsskäl är det 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.

Mat- och boendelista med tider och
platser kommer 8 nov 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

OBS! Det är nötförbud på samtliga skolor i
Borås, vilket gör att man inte får medta nötter
eller godis med nötter i. Det gäller även sesam.

Kvällsmat 19.30-23.00
Serveras på Alidebergsbadet (Tävlingsarena
Sprint by Night).
(Spagetti m. köttfärssås)

Klubbkuvert

Lördag

Alla klubbkuvert hämtas i tävlingarnas
matserveringstält. Fredag 19.30-22.30 och
lördag 11.00-14.00.

Frukost 07.00 - 09.30
Serveras på Almås och Erikslund.
Bröd, smör, pålägg, fil, mjölk, flingor, gröt,
sylt, varm choklad, kaffe, te och juice.

Lördag

Reception

Fredag

Almås
Erikslund

17.00-23.00 15.00-17.00
17.00-23.00 Telefon

Dusch

Fredag Lördag Söndag

Almås
Ja
Ja
Nej
Erikslund
Ja
Ja
Ja
För att minska trängsel på tävlingarnas duschar
är det bra om ni duschar på boendet. På söndag
använder Almåsboende tävlingens duschar.

Utcheckning

Lunch
11.00 - 14.00
Serveras på Rya Åsar (Tävlingsarena Downhill
Sprint).
(Kyckling tikka masala m. ris)
Kvällsmat 17.30 - 20.00
Serveras på Almås och Erikslund. För de som
äter sent: Det är okej att ta mat fram till
21.00. Därefter kan man äta upp sin mat i
lugn och ro.
(Tacobuffé)

Slutstäd
Deposition återfås vid utcheckning efter att
lokalens möbler återställts på sina ursprungliga
platser samt att en utvärderingsenkät fyllts i.
Enkäten finns på: o-event.se/enkat2021
Vid städning plockar man upp skräp och
återställer klassrummets möbler.
Reception

Söndag

Almås
Erikslund

07:30-10.00
07:30-11.00

Söndag
Frukost 07.00 - 09.30 (se schema)
Serveras på Almås och Erikslund.
Bröd, smör, pålägg, fil, mjölk, flingor, gröt,
sylt, varm choklad, kaffe, te och juice.
Lunch Från 11.00
Serveras på Alidebergsbadet (Tävlingsarena
ZOOrientering)
(Gulaschgryta m potatis)
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Boende Mat
Aktivitet

Aktiviteter
Navet Science Center

Skulpturer och fasadkonst

Navet är öppet för O-EVENT lördag 11.0017.30 (OBS, uppdaterade öppettider).

Under aktiviteter på o-event.se finns länkar till
kartor till Borås alla skulpturer och fasadkonst.

Alla som bokat i förväg finns på gästlista.
Det går även bra att köpa biljett direkt
på Navet, då till ordinarie pris.

Stadsparksbadet

Laserdome

I år är lättnandet av restriktioner inte tillräckligt
långt kommet för att badet ska kunna ge oss
gruppbokning eller förbokning.

(+ Arkadhallen)

Lördag
Startlista hittas på o-event.se/laserdome2021

Det som gäller är att var och en får ombesörja
egen bokning. Ordinarie öppettider och drop-in
gäller. Alltså ingen förbokning möjlig.

Lagindelning kommer ske på plats. Speltid är
1x30min.

Ordinarie öppettider på lördagar är kl 10.0016.00 (bassängerna stänger 15.30).

Laserdome har även arkaden Pinballseye. Läs
om dessa på o-event.se.

Upzone

kl 17:00-21:15 Laserdome 150st.

Hop n Pop
Trampolin- och parkourparken Hop n Pop är
ett kul inomhusäventyr. 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.

Höghöjdsparken Upzone kan erbjuda 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 7 nov 2021

Välkomna till O-EVENT 2021!

Sid 3/3

