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Välkommen till Arosträffen 
29 och 30 mars 2008

- Medeldistans, lördag 29/3
- Långdistans, söndag 30/3

Detaljrik och snabblöpt terräng. 
Fint stigrikt område för barn 

och ungdom.

GPS är ti
llåten 

www.vasterasmalarstaden.se

Myllrande folkliv på en lång 
strandpromenad. Ett välfyllt 
konserthus, undervattens hotell, 
en domkyrka där Erik XIV ligger 
begravd, båtturer på Mälaren och 
en stor busborg för lek och skratt 
åt barnen. Allt det och mycket mer 
kan Västerås Mälarstaden erbjuda. 

Upplev Västerås Mälarstaden

För att se vad som passar just dig, besök vår hemsida för att se 
vad Västerås Mälarstaden kan erbjuda.
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Nära till allt för alla

Tävlingarna kommer att gå i anknyt-
ning till bostadsområden i Västerås. 
Det innebär närhet till barnens favorit 
Busborgen, två stora köpcentra med 
spännande butiker och ett levande city 
för vuxna och varför inte en övernatt-
ning i Utter Inn - ett hotellrum under 
vattnet.

Perfekt för barn och ungdom

Terrängen för barn och ungdom går i 
ett friluftsområde med många tydliga 
stigar, öppen skog och angränsande 
gärden. Ett perfekt område att starta 
säsongen på.
Det blir också korta avstånd, från par-
kering till TC, på asfalterade cykelvä-
gar.

Utmanande vuxenbanor

De äldre löparna kommer att upp-
leva stor variation på sina banor. 
Från öppna lättlöpta partier med 
hög fart till tätare detaljrika områ-
den där det är klokt att sänka farten 
och hålla full koll.

Kartor med högsta kvalitet

Tävlingskartorna kommer att vara 
offsettryckta för kunna erbjuda bästa 
kvalitet. Vi vänder oss till ett av de 
absolut bästa tryckerierna på området 
- Affärstryckeriet - för att vara säkra på 
kvaliteten. 
Samtliga kartor är också nyreviderade  
för bästa överensstämmelse. 

Resultat -  snabbt och rätt

Det är inte bara bra banor och fina kar-
tor som gör tävlingsdagen fulländad. 
Hit hör också att resultaten serveras 
snabbt och rätt. För att detta skall bli 
så bra som möjligt kommer den redan 
kunniga personalen att trimmas extra 
noga under vintermånaderna. 

GPS är tillåtet

Som en absolut nyhet kommer GPS att 
få användas på Arosträffen. Tävlings-
bana och karta blir de samma men på 
angivelserna ges GPS-koordinater som 
extra information. Jämför tider och 
vägval med de traditionella löparna. 
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