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Välkommen till WWR SUMMER 2018 
 

Team Experience Sportclub bjuder in till WWR SUMMER onsdag 13 juni, 11 juli och 8 augusti. 
Tre fristående motionslopp som genomförs i terrängen runt WESTERN FARM i BODEN. 

   
Klassindelning1: 
Barnloppet födda 10 och tidigare 1 km start kl 18:30  25 kr 
FP födda 07-09   2 km       start kl 19:00  100 kr 
FP födda 03-06                   5 km      start kl 19:00  100 kr 
DH Juniorer födda 02-99  10 km       start kl 19:00  100 kr 
DH Seniorer födda 98 och tidigare 10 km      start kl 19:00  150 kr 
DH Motion från födda 06       5 km       start kl 19:00  100 kr  
DH Motion från födda 02   10 km      start kl 19:00  100 kr 
 
Anmälan och nummerlappar:  
Webbanmälan senast måndag (11/6, 9/7 och 6/8). Direktanmälan på TC resp tävlingsdag kl 16:00 - 18:00 mot 
förhöjd avgift på 50 kr. OBS ingen direktanmälan efter kl 18:00.  
Nummerlappar lämnas ut på resp tävlingsdag mellan kl 16:00 -18:30. 
 
Bansträckning, info, anmälan: www.wildwestrun.se/evenemang 
 
Tävlingsplats/TC: Western Farm Boden, Buddbyvägen 6 

www.goo.gl/maps/yWAuEco2FUo 
 
Ombyte/dusch:  I anslutning till TC 
 
Prisutdelning:  
Utlottning av priser genomförs vid varje deltävling från födda 09 i form av presentkort 

 1 st 500 kr på ICA 
 1 st 300 kr på INTERSPORT 
 2 st 100 kr på INTERSPORT 
 1 st startplats till WWR 2018 den 8 september (personligt och kan ej överlåtas) 

 
Ingen gemensam prisutdelning genomförs utan pristagarna anslås på tävlingsplatsen. Priserna är personliga och 
hämtas ut direkt efter målgång mot uppvisande av nummerlapp. Deltagare i barnloppet erhåller pris vid målgång. 
 
Deltagare från födda 2009 som genomfört webbanmälan till någon av deltävlingarna i WWR SUMMER 2018 
deltar i en utlottning av ett presentkort för 4 personer på Julshow/Julbord på Western Farm under julen 2018.  
 
Försäljning:  Fika, enklare mat mm finns till försäljning på TC 
 
Regler:   Svenska friidrottsförbundets tävlingsregler gäller. Deltagandet sker på egen risk. 
 
Förfrågningar 
Calle Pakkala (tävlingsledare)  070-693 48 71  
Christoffer Larsson   070-989 05 29  
 

                                                 
1 Sträckorna kommer kontrollmätas i maj, 


