
8 september 2007

Åland – en pärla mitt i Östersjön, bara några 
timmar trevlig båtresa bort. Åland är speciellt 
på många sätt. Egen flagga, egna frimärken och 
registerskyltar på bilarna är några exempel på 
vad som skapar känslan av ett land långt borta. 
Åland är ett självstyrt öreike men ändå en del 
av Finland. Ålands ”huvudstad” Mariehamn är 
en småstadsidyll med mycket av vad en stor-
stad kan erbjuda. Det är i Wiklöf Holding Are-
na i centrala Mariehamn som årets evenemang 
startar och går i mål. Nära stadens hotell och 
då speciellt Hotell Park Alandia som med sina 
boendepaket och After Inline Party är evene-
mangets självklara val efter tävlingen. 

Loppet följer samma sträckning som klassiska 
Åland Marathon och tar dig först ut genom Ma-
riehamns norra stadsdelar för att sedan efter 
Svibybron komma in i kommunen Jomala och 
vidare ut mot den åländska landsbygden. 
Vändningen i marathonloppet sker i Frebbenby 
och i halvmarathonloppet vid Svinryggen. Den 
exakta start/målplatsen är infarten vid Wiklöh 
holdings norra ingång. 
Efter loppet kommer ett After Inline Party att 
äga rum på Park Restaurang, bara en knapp kilo-
meter från målgången. Kombinera minisemster 
med en av säsongens roligaste tävlingar. 
Välkommen till Åland!

inlineÅLAND

MARATHON & 1/2 MARATHON 

Välkommen till Åland 
och en kul avslutning på säsongen!

Premiär 
för ny bana!

Tidpunkt 
8 september 2007 17.00 (lokal tid)
 
Plats 
Wiklöf Holding Arena (norra ingången)
 
Anmälningsavgift 
1/2 Marathon 15 € 
Marathon 20 € 
Efteranmälan + 10 € 
Kl. 15.30–16.45 på plats
 
Anmälan/info 
Johanna Kallio 
johanna.kallio@hotmail.com 
Tel +358 40 595 19 95 
Sista anmälningsdag 4 september
 
Klasser 
Juniorklass 
Motionsklass 
• Damer med/utan stavar 
• Herrar med/utan stavar 
Tävlingsklass 
• Damer med/utan stavar 
• Herrar med/utan stavar 

Sträckor 
Marathon, 1/2 Marathon 

Vätska 
Vid vändpunkt, varvning och mål 

Priser 
Medaljer till alla deltagare 
Hederspriser i tävlingsklasserna 

After Inline 
Park Restaurang 
Pris: 9 €/person 
Anmälan senast 7 september till 
Johanna Kallio. 
johanna.kallio@hotmail.com 
Tel +358 40 595 19 95

tockholm 08-452 40 85
Norrköping 011-248 600

Västerås 021-158 300 
Uppsala 018-188 400

 
vikingsport@vikingline.se

 
Bokingskod: SKIDRO

 
www.vikingline.se

RAIN OR SHINE 
– WE SKATE!




