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Inbjudan WWR WINTER 

 
Välkomna till WWR WINTER den 10 mars 2019 
WILD WEST RUN WINTER (WWR WINTER) är en tävling för hela familjen oavsett om du är elit 
eller motionär. WWR WINTER genomförs på Buddbyträskets is nedanför Western Farm i 
BODEN och är en OCR tävling (Obstacle Course Race), vilket innebär att löpning längs en 
uppmärkt bana med byggda och naturliga hinder tex snöhögar, vertikala hinder, genom 
djupsnö och kryphinder.  
 
Tävlingen genomförs individuellt och vi erbjuder klasser från de allra minsta (1 km) upp till 
seniorer (8 km). Nytt för 2019 är motionsklasser utan tidtagning där den tävlande själv väljer 
vilka hinder som skall tas. 
 
Gör något roligt och annorlunda, anmäl er till WWR WINTER, årets häftigaste tävling  för hela 
familjen. Räkna med att det blir en rolig och unik utmaning i en fin vintermiljö när vintern är 
som bäst. 
 
TÄVLINGSPLATS:  
Western Farm Boden, Buddbyvägen 6 http://kartor.eniro.se/m/Xi4eM 
 
TÄVLINGSCENTRUM, BANSKISS, PM: 
Tävlingscentrum rakt nedanför western farm, invid Buddbyträskets strand. 
 
PARKERING  
På Western Farms stora parkering, följ anvisningar av funktionär med röd väst.  
 
KLASSINDELNING: 
WWR 8 DH   8 km  (från födda 2003)  
WWR 4 DH   4 km  (från födda 2006)  
WWR 4 Motion  4 km (från födda 2006) Ingen tidtagning  
WWR 3 FP   3 km  (födda 2007-2009)  
WWR 3 Motion  3 km  (födda 2007-2009) Ingen tidtagning  
WWR 1 Barn   1 km  (födda 2010 och senare) Ingen tidtagning  
 
ANMÄLNINGSAVGIFT: 
WWR 8 DH      449 kr  (Efteranmälan + 50 kr) 
WWR 4 DH      349 kr  (Efteranmälan + 50 kr) 
WWR 4 Motion  349 kr (Efteranmälan + 50 kr) 
WWR 3 FP      149 kr (Efteranmälan + 50 kr) 
WWR 3 Motion 149 kr (Efteranmälan + 50 kr) 
WWR 1 Barn   25 kr  (Ingen efteranmälansavgift) 
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Företagspaket  2995 kr (max 10 pers)  (Efteranmälan + 500 kr) 
Från födda 2001  
Individuellt deltagande i WWR 8 DH eller WWR 4 DH eller WWR 4 Motion  
 
Föreningspaket ungdom  1000 kr (max 10 pers)  (Efteranmälan + 250 kr) 
Födda 2007-2009 i idrottsförening  
Individuellt deltagande i WWR 3 FP eller WWR 3 Motion 
 
Föreningspaket   2000 kr (max 10 pers)  (Efteranmälan + 250 kr) 
Från födda 2006 i idrottsförening  
Individuellt deltagande i WWR 8 DH eller WWR 4 DH eller WWR 4 Motion   
 
ÅTERBUD/ANMÄLAN 
Vid återbud/avanmälan återbetalas 50 % av erlagd startavgift på individuell anmälan tom 
7/3 därefter genomförs ingen återbetalning. 
På Företags- och Föreningspaket erhålls ingen återbetalning vid återbud/avanmälan. 
 
ANMÄLAN:  
WWR Buff till de första 75 anmälda tom 3/2 
Ordinarie anmälan senast 3/3  
Efteranmälan 4/3 - 7/3  
Efteranmälan/uthämtning nummerlappar på tävlingsplats:  

 9/3 kl 12:00-14:00  
 10/3 kl 09:00-11:00 

Anmälan via www.wildwestrun.se 
 
LUNCH:  
Mat ingår i samtliga klasser och paket förutom i WWR 1  
Dagens rätt motsv.  Pris för ej tävlande/publik är vuxen 65 kr och barn 35 kr. 
 
TIDER TÄVLINGSDAGEN: 
09:00-11:00  Incheckning i biljettkuren på parkeringen 
11:20  Obligatorisk tävlingsgenomgång vid starten för deltagare i WWR 8. 4 och 3   

Uppvärmning, kolla igenom banan 
11:40 Start WWR 1, samma startplats som övriga 
12:00  Start WWR 8, 4 och 3  
13:30-14:00 Prisutdelning och enklare mat i solen vid målet, alternativt Rawhide saloon. 
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PRISBORD:  
1:a pris WWR 8 DH: Penning pris 2500 kr   
2:a pris WWR 8 DH: Penning pris 1500 kr  
3:e pris WWR 8 DH: Penning pris 1000 kr  
  
1:a pris WWR 4 DH: Penning pris 1500 kr  
2:a pris WWR 4 DH: Varupriser 1000 kr   
3:e pris WWR 4 DH: Varupriser 500 kr 
  
1:a pris WWR 3  FP:   Varupris 500 kr   
2:a pris WWR 3  FP:   Varupris 300 kr   
3:e pris WWR 3  FP:   Varupris 200 kr  
   

 Utlottning av varupriser inom hela startfältet sker vid prisutdelningen.  
 Deltagare WWR 1 erhåller pris vid målgång i form av godispåse, festis och diplom.  
 Julbord/Show lottas ut till ett deltagande företagslag 

 
TERRÄNGEN/BANBESKRIVNING:  
Banan är väl uppmärkt med röda reflexpinnar och kompletteras eventuellt med röd sprayfärg. 
Vid vissa passager kommer de tävlande att ”fållas in” in med rödvita band för att få den 
tävlande att ta hinder på rätt sätt. Huvuddelen av banan kommer att bestå av relativt 
lättsprunget snöunderlag, förutom vid vissa korta sträckor där de kommer att vara lössnö. 
Räkna med att det inte kommer vara lika lätt att springa som på barmark. 
 
Starten sker rakt nedanför Western Farms parkering vid sjön Buddbyträsket. Efter starten skall 
de tävlande hela tiden hålla sig mellan de röda käpparna. 
 
Banan består av ett antal olika hinder som skall passeras. Man ska kunna ta sig över stora 
snöhögar, lössnö, kryphinder, höbalar, steghinder, bildäck, hinder där man ska ligga och dra 
sig under och sist men inte minst den välkända ”väggen”. Efter ett varv svänger WWR 4, 3 och 
1 deltagare till höger vid TC mot målgång och WWR 8 fortsätter ett varv till, WWR 3 och WWR 
1 viker av vänster enligt uppmärkning längs banan, detta kommer att vara noga uppmärkt. 
 
SANITET: 
Begränsad möjlighet till dusch finns i Western Farm Village, det bästa är att ta med varma 
överdragskläder och duscha hemma efter prisutdelning. Toaletter finns uppe vid western 
farm, toaletter och duschutrymmen är uppmärkta 
 
VÄTSKEKONTROLL: 
Vid varvning och målgång. 
 
NUMMERLAPPAR: 
Skall bäras av samtliga tävlande på bröstet. 
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BOENDE:  
Boka boende med 30% rabatt på www.westernfarm.se i samband med tävlingen.  

 Använd rabattkod ”winter30” 
 
INFORMATION: 
http://wildwestrun.se/evenemang/ 
https://www.facebook.com/wildwestrun/ 
http://www.idrottonline.se/TeamExperience 
 
FRÅGOR: 
Christoffer Larsson  cribba68lar@gmail.com  070-989 05 29 
Calle Pakkala   calle@pakkalasport.se  070-693 48 71 
Joel Andersson  joel@westernfarm.se  0921-20 11 89 


