PRESSINBJUDAN
O-Ringen 2015 avgörs i Borås.
Invigningen sker lördagen den 18 juli och sista
tävlingsdag är fredagen den 24 juli.
O-Ringenstaden kommer att vara belägen vid
Nordskogen vid Sjöbo i Borås. Det innebär ca 3
km norr om centrumkärnan av Borås.
Tävlingarna kommer att avgöras med 4 olika
arenor, där terrängen är väldigt varierad vilket
gör årets O-Ringen unikt. Den sista etappen,
fredagen den 24:e juli avgörs med målet inne
på Borås Arena, där vi har laddat för en stor
folkfest.
Vi hälsar dig som medierepresentant
välkommen att följa tävlingarna hela veckan
eller under en enstaka etapp.
Programmet:
Onsdag 15 juli: O-Ringenstaden öppnar.
Lördag 18 juli: Invigning och AXA-stafetten-Borås
Arena

Ackreditering
Ackrediteringshandlingar finns tillgängliga på
www.oringen.se under rubriken press högst upp till
höger på startsidan. Sista dag för ackreditering är
den 1 juli.

Boende
Förslag på lämpligt boende hittar du på
www.oringen.se. Här kan du hitta olika hotell samt
vår förmedling om du är ute efter annan form av
boende.

Presscenter på O-Ringenstaden
Presscenter kommer att ligga i O-Ringenstaden.
Ackrediteringshandlingar finns att hämta på
presscentret i O-Ringenstaden från fredagen den
17 juli kl. 14.
I presscenter kommer arbetsutrymmen att finnas
med tillgång till internet och skrivare, liksom
möjlighet till enklare fika.
Ett presscenter kommer också att finnas ute på
tävlingsplatserna. Även där kommer det att finnas
tillgång till internet, skrivare och ett mindre antal
datorer. Presscentret ligger i det stora måltältet, i
anslutning till där elitlöparna passerar efter
målgång.

Söndag 19 juli:
O-Ringen Etapp 1, Arena Ramslätt, Mark.
Pre-O etapp 1 Arena Pickesjön.
Måndag 20 juli:
O-Ringen Etapp 2, Arena Givarp, Tranemo. Pre-O
etapp 2 Arena Kypesjön.
Tisdag 21 juli:
Aktivitetsdag
O-Ringen Etapp 3 DH21 Elit Borås City Sprint.
MTB-O etapp 1, Arena Borås Skidstadion.
Onsdag 22 juli:
O-Ringen Etapp 3, Pre-O etapp 3, Flex-O, Arena
Kransmossen, Borås. MTB-O etapp 2, Arena
Borås Skidstadion.
Torsdag 23 juli:
O-Ringen Etapp 4, Arena Kransmossen, Borås.
MTB-O etapp 3, Pre-O etapp 4, Arena Borås
Skidstadion.
Fredag 24 juli: O-Ringen Etapp 5, Pre-O etapp 5,
Flex-O, Borås Arena.

OBS! Om du som press även tävlar så vill vi att du
byter om innan du vistas i presstältet.
Omklädningstält/rum finns i anslutning till
presstältet eller på anvisad plats.
Fika kommer att finnas, liksom möjlighet att
beställa lunch, vilken serveras vid 12-tiden.

Presskonferenser
O-Ringen inleds med en presskonferens onsdagen
den 15 juli i samband med att O-Ringenstaden
öppnar, preliminärt kl.11.30. Det blir vidare
presskonferens fredagen den 17 juli (17.30).
Vid behov kommer vi även att kalla till extra
presskonferenser och för att kunna hålla er
uppdaterade kring dessa är det viktigt att rätt
mobilnummer och e-postadress anges vid
ackrediteringen.

Kontakter
Har ni mediefrågor går det bra att kontakta
presschef Bosse Haglund, tel. 070-826 25 79,
press@oringen.se
Har ni frågor om ackreditering går det bra att
kontakta marknadschef Patrik Söderqvist, tel. 070371 49 59, patrik.soderqvist@oringen.se

Välkommen till O-Ringen Borås 2015

