SKÖN TERRÄNG
Västra Värmland är en vit fläck för de flesta orienterare. O-Ringen
2017 bjuder på sköna och utmanande terrängpartier som inte
har använts på 30 år. Terrängen karakteriseras av en blandning
av gammal kulturmark och välskötta skogar med en känsla av
vildmark.

SKÖNA ARENOR
OSLO
STOCKHOLM

Tillgången på orörd terräng gör att vi har kunnat välja vackra och
kompakta arenor med bekväma avstånd till buss och parkering.
Arenor som dessutom är fyllda av Västvärmländskt kultur.

SKÖNA HISTORIER
Värmland är känt för sina berättartraditoner. Och framförallt
glada historier med glimten i ögat. Kanske är det de många sköna
dialekterna som bidrar till den sköna känslan. Kom och upplev
våra historier och skapa dina egna under O-Ringen 2017.

UPPLEV VILDA
SKÖNA VÄRMLAND

SKÖN SEMESTERVECKA
O-Ringen 2017 vill framför allt bjuda på tid och möjlighet att
semestra. Vi satsar på bekväma lösningar på boende, transporter
och service, och ett utbud av aktiviteter som passar alla. Semester
i Värmland är avkoppling och sköna upplevelser.

SKÖNT NÄRA
Arvika och Värmland ligger överraskande nära och ändå
oupptäckt av många. Bara 40 km bort ligger norska gränsen.
Oslo Gardermoen flygplats bara 150 km bort. Det är lätt att ta sig
med tåg till Arvika via såväl Karlstad som Oslo. För stora delar av
Sveriges och Norges befolkning, ligger Arvika inom en bekväm
dagsresa med bil.
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ARENA SKJUTSBOL ETAPP 1 & 2
Här kommer du att mötas av en liten
Värmländsk by med vacker utsikt över sjön
Billingen. Terrängen för de båda etapperna,
kännetecknas av ﬁn Värmländs storskog på
höjderna med insprängda gärden och stigar
däremellan. På långdistansen (etapp 1)
kommer de längre banorna till största delen
beﬁnna sig uppe på höjderna med få stigare
och vägar. Som ungdom och motionärer
kommer du att uppskatta och njuta av de
gamla stigarna, bäckarna och andra ledstänger som ligger närmare arenan.
ARENA BODA ETAPP 3 & 4
Här kommer du att springa i det mäktiga
skogsområdet Bodafjället som ligger söder
om byn och sträcker sig över 300 meter över
havet. Sluttningen mot byn Boda består
av tallbevuxna åsar med mycket blåbärsris
och detaljrik terräng. Mellan åsarna ﬁnns
branta partier med svårgenomtränglig skog
och porlande bäckar, och uppe på höjderna
breder vidsträckta högmossar ut sig med
snabblöpt skog och mer detaljfattig orientering. Det här kommer att bli en utmaning
som är vild och vacker på många sätt!
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SKÖNT BOENDE KORTA STRÄCKOR
Arvika är en ort med ca 15 000
invånare vackert beläget mellan
skog och sjö, med god infrastruktur, goda förbindelser med både
Karlstad och Oslo och en aktiv
turism under sommaren. Arvika
är beläget perfekt för O-Ringen.
O-Ringenstaden kommer att vara belägen på Arvika flygfält med
en skön närhet mellan boende, torget och bussning. Härifrån är
det endast 4km ner till Arvika centrum med shopping, resturanger och aktiviteter. Bussningen från O-Ringenstaden kommer att ta
helt fram till arenan där en skön vildmarksterräng ﬁnns redo för
er.

ARENA RACKSTAD ETAPP 5
Den avslutande etappen kommer att
avgöras på Arena Rackstad, som delvis
består av motorklubben MK Team Westoms
välskötta anläggning och på gångavstånd
från O-Ringenstaden som är belägen vid
Arvika flygfält. Terrängen den sista etappen kommer att vara varierande. De längre
banorna kommer få uppleva Rackstadbergets branta sluttning för att sedan passera
den alpina anläggningen Rackstadbacken
och avsluta i en detaljrik terräng direkt öster
om flygfältet. De kortare banorna utnyttjar
stigar, bäckar och åkerkanter som är lite
mindre kuperade i området närmast arenan.
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