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Inbjudan WWR ULTRA 
 
Team Experience inbjuder till WWR ULTRA den 1 september 2019. WWR-ULTRA 
(Wild West Run Ultra) är en multisporttävling där sista sträckan utgörs av ordinarie 
WWR 8 lopp. Tävlande deltar i lag om två personer och sammansättningen avseende 
kön är helt valfri. WWR-Ultra kommer ställa relativt stora krav på den tävlandes 
förberedelser när det gäller träning.  
 
Starten kommer gå av stapeln i Storklinten tidigt på tävlingsdagen och målgången 
kommer att ske i anslutning till ordinarie WWR 2019 målgång på Western Farm. 
Tävlingen är inget för de som inte är beredd på en hög fysisk påfrestning under flera 
timmar där avslutningen består av ett OCR lopp med hinder, lera och kalla vattendrag. 
De som genomför detta har utan tvekan klarat av en fysisk utmaning utöver det vanliga. 

 
Klasser  Två deltagare/lag (valfri indelning oberoende av kön)  
 
Ålder   Tävlingen är öppen för deltagare fyllda 18 år!  
 
Antal lag   20 st lag  
 
Anmälningsavgift/ anmälningstider  
Ordinarie anmälan tom 31/7, avgift 1995 kr  
Efteranmälan tom 26/8 i mån av platstillgång, avgift 2495 kr. 
 
I anmälningsavgiften ingår kanoter, flytvästar, transport av cyklar till mål, mat efter 
tävlingen) 
 
Information om betalning skickas via epost till kontaktperson 
Startplats bekräftas via mail till respektive lag när betalning är genomförd 
 
Vid återbud/avanmälan återbetalas 50 % av erlagd startavgift tom 25/8 därefter 
genomförs ingen återbetalning. 
Anmälan via epost  info@teamexperience.nu  
 
Vid anmälan ange  

• Lagnamn  
• Deltagarnas fullständiga namn  
• Deltagarnas födelsedatum ( 6 siffror år/mån/dag) 
• Lagansvarig (namn, mobil och epost)  

 
Startplats  Storklinten    
  https://kartor.eniro.se/m/mIjWX 
 
Mål/TC  Western Farm, Buddbyvägen 6, Boden 
  https://kartor.eniro.se/m/Xi4eM 

Information  
www.wildwestrun.se/evenemang/ 
www.facebook.com/wildwestrun/ 
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Tider tävlingsdagen: 
0700-0730 Incheckning och uthämtning av nummerlappar och kartor i restaurangen, 

Storklinten. 
0745  Obligatorisk tävlingsgenomgång vid startplats, restaurangen 
0800 Start WWR ULTRA 2018  

(1130 Start WWR 8-4-3 på Western Farm)  
1330-1430 Lunch serveras  
ca 1400 Prisutdelning på Crystal Palace  
 
Priser1:  
1:a pris WWR ULTRA: Penning pris 5000 kr  
2:a pris WWR ULTRA: Penning pris 3000 kr 
3:e pris WWR ULTRA: Penning pris 2000 kr 
Övrigt: 

• Egen transport till starten i Storklinten 
• Utrustning som lagen vill ha till paddlingen lämnas till funktionär vid 

start och tas till växlingsplats. 
• Cyklar och ev förstärkningsplagg motsv bevakas efter första 

delsträckan och körs sen av tävlingsorganisationen till parkeringen på 
Western farm där de tävlande kan hämta cyklarna efter genomförd 
tävling. 

• Transport ordnas av tävlingsorganisationen till Storklinten efter 
genomförd tävling för en deltagare/lag för ev behov av hämta bil motsv. 

Sträckor 
Första delsträckan består förflyttning med MTB mellan Storklinten och södra delen 
av Buddbyträsket. Lagen ska på egna cyklar ta sig längs en förutbestämd bana där 
sträckans beskaffenhet kommer vara skiftande och bestå av mindre vägar, stigar och 
delvis ospårad terräng. Lagen måste av säkerhets och tidsskäl följa anvisad 
bansträckning och passera två st checkpoints. 
 
Vid ankomst till Buddbyträsket byter lagen till andra delsträckan som är 
kanotpaddling. Paddlingen sker över Buddbyträsket. Kanoterna, som kommer vara 
relativt jämbördiga i status står tävlingsorganisationen för, lagen väljer själv kanot vid 
växlingen. Vid växlingen kommer det även finnas dryck och frukt för de som vill. 
När lagen anländer till den något ”sumpiga” stranden rakt nedanför Western farm så 
ska de ta sig upp på fast mark och transportera kanoterna till anvisad plats där växling 
till löpning kommer ske. 
 
Tävlingen avslutas med tredje delsträckan genom att lagen genomför WWR 8 till fullo. 
Banan är krävande med tung löpning i diken, vattendrag och hinder som ska passeras. 
Banan för WWR 8 finns beskriven mer i detalj på www.wildwestrun.se 
 
Vid frågor  
Christoffer Larsson  cribba68lar@gmail.com 070-989 05 29  
Calle Pakkala  calle@pakkalasport.se   070-693 48 71 

                                                           
1 För att erhålla ett pris under prisutdelningen så skall man vara personligt på plats.  

http://www.wildwestrun.se/
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=tZmtw%2FfMVgl%2FhhPSAVR8li9wt6PqP8CRuKDkIJ4VgPs%3D&url=http%3A%2F%2Fgmail.com
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=t8c54uJ93faTLedjdMZZTzSuRaL8%2FbN03CMp5%2F5qI0s%3D&url=http%3A%2F%2Fpakkalasport.se

