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ÖLAND ULTRA 2016

DATUM 

Lördagen den 18 juni 2016.

PLATS START/MÅL SAMT STARTTID

Öland Ultra 50 km: Start Böda Sand kl 09:00. Mål Böda Sand.

Öland Ultra 25 km: Start Byxelkrok kl 09:00. Mål Böda Sand.

KLASSER 

Öland Ultra 50 km: män/kvinnor

Öland Ultra 25 km: män/kvinnor

ANMÄLAN OCH STARTKUVERT

Anmäl er på www.olandrunning.se under flik Öland Ultra.

Anmälningsportalen öppnar den 1 november 2015. De 50 först anmälda får en Öland Ultra mössa.

Startkuvert innehållande nummerlapp och karta lämnas ut vid tävlingsexpeditionen Böda Sand kl 16:00 – 
21:00 (fredag 17 juni) och från kl 06:30 (lördag18 juni).

PASTAPARTY/INFORMATION

På fredagskvällen 17 juni serveras pastaparty kl 18:00 i restaurangen Böda Sand (ingår i startavgiften). Täv-
lingsledningen lämnar samtidigt senaste nytt/information kring tävlingen. Ledningen för Böda Sand informe-
rar om deras olika aktiviteter under helgen. Föreläsning av känd profil.

AFTER RUN SAMT PRISUTDELNING

Middag med prisutdelning och underhållning anordnas i restaurangen Böda Sand kl 19:00 på lördagskvällen 
18 juni. Pris 150 kr. Anmäl er på info@olandrunning.se

BOENDE

Böda Sand erbjuder boende till specialpriser under helgen:

• Stuga 4 personer med dusch/wc. Pris 690 sek per stuga/natt (så långt lagret gäller).

• 20 % rabatt gällande alla typer av stugor vid fullbokning av ovanstående eller om man önskar större eller 
mindre stuga.

Läs mer och boka på www.bodasand.se. Ange Öland Ultra när ni bokar.



SISTA ANMÄLAN

Sista anmälningsdag är 12 juni 2016.

Efteranmälan t o m 15 juni. Därefter vid nummerlappsuthämtning 17 juni kl 18:00-20:00, samt tävlingsdagen 
18 juni kl 06:30-08:00.

STARTAVGIFT

Öland Ultra 50 km: 690 kr, Öland Ultra 25 km: 490 kr.

Efteranmälan (efter 12 juni) + 100 kr.

I startavgiften ingår:

• Medalj

• Specialdesignad t-shirt, ange storlek vid anmälan. (OBS! Gäller anmälan t o m 31 maj.)

• Specialdesignad mössa (gäller de 50 först anmälda).

• Goodiebag

• Pastaparty på fredagskvällen

• Transport till startplatsen (Byxelkrok)

• Vätske/matstationer cirka var 5:e km längs banan samt vid målet

TRANSPORT

Busstransport till startplatsen Byxelkrok. Avgångstid Böda Sand lördag 18 juni kl 07:30. Medhavd klädpåse till 
starten transporteras tillbaka till målplatsen.

BANBESKRIVNING

Se länk på hemsidan www.olandrunning.se  

Banan kommer att vara märkt med rödvita plastband samt pilar. Underlaget består av asfalt, grus, gräs och 
sand. Vätskestationerna är markerade cirka 300 m före aktuell station. Detaljerad karta bifogas startkuvertet.

TIDTAGNING

• Öland Ultra 50 km: Chip tidtagning

• Öland Ultra 25 km: Chip tidtagning

MAXTID

Ingen maxtid.

VÄTSKESTATIONER

Vid cirka var 5:e km finns vätske/matstationer. Det serveras kaffe, sportdryck, coca cola, vatten, bullar, frukt, 
russin chips, godis mm.



TOALETTER

Toaletter kommer att finnas längs banan.

TRÄNINGSSTIPENDIER/PRISER ÖLAND ULTRA 50 KM

Män/Kvinnor

1:a 10 000 kr

2:a   5 000 kr

3:a   2 500 kr

Glasstatyetter och priser till de 6 bästa i respektive klass män/kvinnor.

PRISER ÖLAND ULTRA 25 KM

Priser till de tre främsta i respektive klass män/kvinnor.

Dessutom utlottning av priser i båda klasserna.

REGLER

Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller.

Tävlande, funktionärer och åskådare deltar på egen risk.

SANKTION

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Friidrottsförbundet.

 


