
Inbjudan till Ornäsrännet
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DET HISTORISKA
LÅNGFÄRDSSKRIDSKOLOPPET



Klasser

Långfärdsskridskoloppet Ornäsrännet avgörs 
i fyra klasser: 42 km, 21 km, 10 km och 5 km. 

Klassen 5 km är främst avsedd för deltagare 
under 15 år. Representanter för tävlingsled-
ningen följer deltagarna.

Anmälan och avgift

Anmälan görs via Ornäsrännets hemsida 
www.ornasrannet.com. Se instruktioner där!

Klass Avgift
42 km  290 kr 
 21 km  190 kr 
 10 km  140 kr 
 5 km  70 kr

Namnen på alla som har anmält sig och 
betalat in avgiften publiceras på Ornäsrän-
nets hemsida.

Avgiften ska vara inbetald senast 4 februari 
2008 på plusgirokonto 22 74 00-9. Efteran-
mälan till förhöjd avgift kan göras på tävlings-
expeditionen i Storsund på tävlingsdagens 
morgon fram till kl. 10.00. Avgift för de olika 
klasserna är då 400, 300, 225 respektive 
100 kronor.

Årets erbjudanden

Familjerabatt  
Ett barn åker gratis  
om hela familjen deltar.

Företagspaket  
20 procents rabatt vid anmälan av 10 åkare.

Reservdag

Lördag 23 februari.

Köldgräns

Loppet genomförs inte om temperaturen  
är lägre än –15 grader. Om tävlingen ställs 
in återbetalas 75 procent av anmälningsav-
giften. 

Hyr stuga

Stugor finns att hyra i närheten av startplat-
sen. Information på www.ornasrannet.com.

Söndagen den 10 februari 2008 går mo-
tionsloppet Ornäsrännet för sjunde gång-
en på Runns isar. Plats för start och mål 
är Storsund mellan Falun och Borlänge.

Ornäsrännet inleder den nya satsningen 
”Runn Winter Week”, en vecka då mäng-
der av aktiviteter ordnas på sjön, från hol-
ländska proffstävlingar till familjedagar.

Ornäsrännet passar motionärer i alla 
åldrar och loppet avgörs i en traditionsrik 
miljö. Över de här isarna flydde Gustav 
Vasa från Arendt Persson på Ornässtugan 
och förföljande danskar till herr Jon i Isala 
i Svärdsjö. Numera är isarna ett eldorado 
för långfärdsskrinnare och isjaktseglare.

Första start går klockan 11.00. Kom i god 
tid! Frukostservering finns vid tävlingsex-
peditionen. 

Fullständig information om isläget, banan och 
tävlingen finns på www.ornasrannet.com.

Välkommen till Ornäsrännet 2008!



Hitta till Ornäsrännets start i Storsund
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LÅNGFÄRDSSKRIDSKOLOPPET

Produktion

Tryck

Foto
Ornäsrännet är ett arrangemang  
i Runn Winter Week. Niclas Granér, ActiveStay

Startplatsen Storsund ligger vid  
Runn mellan Borlänge och Falun. 

Om du kör riksväg 50 från Borlänge, sväng  
av vid avfarten mot Ornäs. Kör parallellt med  
motorvägen några hundra meter och ta sedan  
av till höger in mot Ornäs.

Om du kör riksväg 50 från Falun, sväng av vid 
första avfarten mot Ornäs. Följ sedan vägvisningen 
mot Ornäs.

Inne i Ornäs passeras järnvägsövergången.  
Där finns vägvisning mot Storsund,  
som ligger 4 km öster om Ornäs. 


