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Välkommen till en av
Sveriges största multisporttävlingar!

13 oktober i Hammarskog, 20 min från Uppsala

Foto: Erik Melin

Foto: Erik Melin

Tävlingen genomförs i 2-mannalag med följande klasser och moment:

Cykel-OL

Raid Uppsala1 ca 60 min ca 60 min
Raid Light2
ca 60 min ca 60 min
1

Kanot

Totalt

ca 60 min

ca 3 h
ca 2 h

Trail-OL

Klasserna Herr, Dam och Mix (ingår även i svenska multisportcupen)
Klasserna Ungdom (2 x f. 2002->), Generation (f. 2002-> + f. ->1978),
Erfaren (2 x f. ->1968) och Valfri (alla åldrar)

2

Avgifter (t.o.m);
Raid Uppsala
Raid Light3

1 september 30 september

Senare*

800 kr
500 kr

900 kr
600 kr

1000 kr
700 kr

3

300 kr

400 kr

Ungdom

500 kr
*i mån av plats
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Raid Uppsala arrangeras av OK Linné
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Mer information på www.raiduppsala.nu

300 kr
400 kr
ORI

Komplettera anmälan med följande paket
Kanot med paddlar och flytvästar: Vanlig kanot
Acronkanot

OK Linné
UP

P S ALA

Välkommen till Raid Uppsala RaidfUppsalafärfenfmultisporttävlingfdärfdef
ingåendefmomentenfärfcykelj löpningfochfkanotMfAllafOfmomentenfinnehållerf
inslagfavfenklareforienteringM IfRaidfUppsalaftävlarfmanfiftvåmannalagMfDetffinnsf
tvåfdistanserfdärfden längstajfRaidfUppsalafmotsvararfenfsegrartidfpåfcafOf
timmar och finns i klasserna Herr, Dam och MixM DenfkortastefbananjfRaidfLightf
harfenfsegrartidfpå cafVftimmar och finns i klasserna Ungdom (båda födda 2002
el. senare), Generation (en född 2002 el. senare + en 1978 el. tidigare), Erfaren
(födda 1968 el. tidigare) samt Valfri (alla åldrar)MfIfRaidfLightfingårfbarafcykelfochf
löpningM För de längre banorna måste du vara minst 18 år alt. 16 år om du tävlar
med vuxen. För de kortare banorna måste du tävla med en vuxen om du inte ännu
fyllt 12 år. Alla deltar på eget eller målsmans ansvar.
Löpningen ärfheltfenkeltfvanligforienteringMfBanornafärflagdafsåfattfdefpassar
allaMfÄrfmanflitefosäkerfhållerfmanfsigfmerftillfstigarfmenfförfdenfsomfvillfutmana
sigfsjälvffinnsfmöjlighetenfattfkörafmerf”raktfpå”M
Cykelmomentet skerfpåfvägarfochfstigarfmenfävenfmerftekniskafpartierfkan
förekommaMfVi rekommenderar MTB. Rättfvägvalfochfsenfärfdetfbarafattftrampaf
påM JufbättrefcyklistfmanfärfdestofmerfvågadefvägvalfkanfmanfgöraM
Kanotmomentet ärfoftastfdenfstorafutmaningenMfDetfärflättfattftrofatt kanotfärfenf
renfstyrkegrenfmenfdetfhandlarfminstflikafmycketfomfteknikM PaddlingenfskerfifV”
mannakanadensaref6kajakfärfinteftillåtet)MfAntingenftarfni medfegenfkanotfellerf
ocksåfhyrfnifenfavfossf6bokasfifsambandfmedfanmälan)M
Tävlingenfutgårffrånfettftävlingscentrumfdärfstartfochfmålgångfskerfochfdärfde
flestafgrenbytenafägerfrumMfVarjeflagfharfenfegenfytafdärfmanfförvararfsin
utrustningMfOrdningenfpåfdefolikafmomentenfavslöjasfnågrafveckorfinnan
tävlingenfochfärfintefdensammafifallafklasserMfIfanslutningftillftävlingscentrum
finnsfomklädningsrumfochfduschfsamtfenfserveringM
Låterfdetfspännande?fHarfduftröttnatfpåfdefvanligafmotionsloppenfochfvillfha nyaf
utmaningar?fTvekafdåfintefattfanmälafdigftillfRaidfUppsalaM Enfäventyrsupplevelsef
utöverfdetfvanligaM

wwwMraiduppsalaMnu
Vid frågor, kontakta oss på raiduppsala2018@gmail.com

