INBJUDAN TILL ÄVENTYRET!

23/5-2009

Vi vill med detta inbjuda er till ett fantastiskt äventyr i en mix av tuff löpning
och storslagen naturupplevelse. Soteleden Äventyrsmarathon som tävlingen
tidigare kallades anordnas 2009 för 9:e året i rad och även till årets tävling så är Terrängbutikerna vår huvudsponsor samt att det har tillkommit ett antal sponsorer och samarbetspartners som skall hjälpa oss
att göra tävlingen lite större och lite roligare! Tack vare våra samarbetspartners
har vi också lyckats få till ett rikligt prisbord!
Banan går i två varv och följer mestadels den vackra Soteleden på tuffa skogsoch bergstigar i ett omväxlande skärgårdslandskap, som bara det bästa av Bohuslän
kan visa upp. Här blandas lövskogar med gran och fur, från bergens toppar har
man hänförande utsikt över den Bohuslänska skärgården och västerhavet.
Klassindelning:
Herr och Dam 42 km samt Herr och Dam 21 km.
Anmälningsavgift: 200 kr. Efteranmälan +100 kr.
• Fina priser till dom främsta i varje klass!
Tävlingen skall genomföras med ryggsäck innehållande mat, vätska, första förband
samt mobiltelefon. Denna utrustning får de tävlande själva stå för, dock så finns
en vätskestation utefter bansträckningen.
Start och målgång sker i Bovallstrands skola.

Huvudsponsor:

Arrangör:

IK Granit
www.terrang.se
Samarbetspartners:

www.sealodge.se

www.dzactive.se

www.garmin.se

www.tatonka.com

www.klattermusen.se

www.simap.se

www.mountainhardwear.com

www.silva.se

Inbjudan till Soteleden Terräng Marathon
Lördagen den 23 Maj 2009
Start: Bovallstrands skola 10.00
Klasser för män och kvinnor
Plakett till alla fullföljande!
Fina priser från våra sponsorer till dom främsta i varje klass
Anmälningsavgift: 200 kr
Betalas till PG 181475-5 IK GRANIT Senast tisdagen
den 19 maj. Efteranmälan tävlingsdagen + 100 kr
För information kontakta: Ivar Fjeldbo, IK GRANIT,
Tel 0523-511 43 kvälltid, dagtid 070-685 15 18,
email: ikgranit@hotmail.com . Se även IK Granits hemsida
på: www.svenskidrott.se/o/ikgranit
Banan går på Soteleden i två varv i ett omväxlande
skärgårdslandskap. Här blir det aldrig enformigt, ständigt
nya landskapsformer passeras som bara det bästa av
Bohusläns natur kan visa upp.
För att främja din säkerhet skall Du bära ryggsäck med
vätska, första förband och mobiltelefon.
Övernattning och logi: Sotenäs Turism 0523-66550,
www.sotenas.se
Huvudsponsor: Terrängbutikerna www.terrang.se
IK GRANIT önskar alla terrängkonstnärer välkomna
till ett av Sveriges hårdaste skogsmarathon.

