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Ahvenanmaa on kaunis saarikokonaisuus Itä-
meren keskellä,  vain muutaman tunnin muka-
van laivamatkan päässä mantereelta. Maakun-
nan oma lippu, itsehallinto, omat postimerkit ja 
myös omat rekisterikyltit autoissa tuovat tun-
teen erillisestä maailmasta kauempaakin vaikka 
onkin osa Suomea. Pääkaupunki Maarianhami-
nalla on pikkukaupunkimaisesta olemuksestaan 
huolimatta paljon tarjottavaa vierailleen ystä-
vällisen palvelun kerahuikean kauniissa ympä-
ristössä.
Uudistunut tapahtuma starttaa Wiklöf Hol-
ding Arenalta aivan Maarianhaminan keskustan 
reunamilta, läheltä kaikkia palveluja ja tapahtu-
mahotelli Park Alandiaa,  jossa juhlimme After 

Inlinen merkeissä. Luistelureitti kulkee klassisen 
Åland Maratonin jäljillä vieden Sinut Maarian-
haminan pohjoisten kaupunginosien jälkeen 
Svibybron kautta Jomalan kuntaan ja edelleen 
kauniille maaseudulle,  unohtamatta kuitenkaan 
merimaisemia.Maratonin kääntöpiste on Freb-
benbyssä ja puolimaratonilla Svinryggenissä.
Tarkka lähtö- ja maalialue löytyy Wiklöf Hol-
ding Arenan pohjoiselta sisäänkäynniltä.
Luistelun jälkeen juhlistetaan kauden päätöstä 
nauttimalla Hotel Park Alandiassa hyvästä ruo-
asta ja iloisesta ilmapiiristä pastabuffetin ja illan-
vieton merkeissä.Yhdistä siis miniloma ja yksi 
sesongin mukavammista tapahtumista ja lähde 
mukaamme Ahvenanmaalle. Tervetuloa!

inlineÅLAND

MARATHON & 1/2 MARATHON 

Tervetuloa uusiutuneelle Åland Inline maratonille 
 juhlistamaan sesongin päätöstä!

Uusi reitti!

Ajankohta 
8 syyskuuta 2007 klo 17 
(HUOM – UUSI AIKA!)

Sijainti 
Wiklöf Holding Arena 
(pohjoinen sisäänkäynti)

Ilmoittautumismaksut 
1/2 maraton 15 EUR 
Maraton 20 EUR
Ilmoittautuminen ja maksu 31.8. 
mennessä tilille 800026-17565444 
jälki-ilmoittautuminen + 10 EUR 
klo 15.30–16.45 paikan päällä

Ilmoittautuminen/INFO
johanna.kallio@hotmail.com 
puh. +358 40 595 1995

Sarjat 
Juniorisarja 
Kuntosarja 
• naiset sauvoilla ja ilman 
• miehet sauvoilla ja ilman 
Kilpailusarja 
• naiset sauvoilla ja ilman 
• miehet sauvoilla ja ilman

Huolto 
Matkan varrella, kääntöpaikalla ja 
maalissa

Palkinnot 
Mitalit ja pikkupalkintoja kaikille osal-
listujille 
Kilpailusarjojen 3 parasta palkitaan 
erikseen

After Inline 
Pastabuffet ja Party Park Restaurang 
(kellarikerros, Park Alandia) 
Hinta: 9 EUR/hlö 
Paikkavaraukset 31.8 mennessä 
Johanna Kallio puh.+358 40 595 1995 
johanna.kallio@hotmail.com

Matkapaketti Hotelli Park Alandiassa 
kansipaikoin Viking Linellä + 2 hengen 
majoitus 1 vrk 102 EUR

Tampere 03-249 0111   
Helsinki 09-123 577
Turku 02-333 1331

Varauskoodi: ÅKIDR

www.vikingline.fi

RAIN OR SHINE 
– WE SKATE!




