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2014 års upplaga av Battle of Vikings

Deltävling 3 i Extrem Enduro Cup
Kilsbergens Motorklubb i samarabete Karlskoga Enduroklubb vill härmed inbjuda till den femte upplagan av
extremendurotävlingen Battle of Vikings som iår ingår i Extrem Enduro cup.
Som går av stapeln den 25-26 juli i Storstenshöjden, Örebros alpina centrum.
Tidigare vinnare av Battle of Vikings, Joakim Ljunggren,Johan Edlund kommer få det mycket tufft att upprepa tidigare
prestationer. Förra årets Runner up Lars Enöckl kommer försöka delataga även iår,klart är att Extrem enduro stjärnan Paul
Bolton kommer stå på Startlinjen.
Nu när tävlingen ingår i Extrem Enduro Cup, är frågan vilka förare kan
motstå att inte ställa upp i Battle of Vikings.
Prispengar som står på spel totalt: €7200
PRO 1:a plats €3000 2:a plats €2000 3:e plats €1000 4:e plats €300, 5:e plats €200, 6:e plats €100
Hobby €600 1:a 300 2:a €200 3:a €100
Fakta om Battle of Vikings Extrem Enduro Cup
Tävlingen startar på fredag eftermiddag med en prolog som kommer att bestämma startordningen inför lördagens huvudtävling.
Prologen går på en kortare och snabbare bana, i täta heat med runt 20 förare i varje heat.
På lördagen släpps förarna ut i intervaller på den långa extrembanan,
med vinnaren från prologen som första startande. Banan tar förarna genom hårda partier i skogen, tekniskt svåra och spektakulära byggda hinder och utmanande upp och nedförsbackar i terrängen runt Storstenshöjdens södra nedfart.
Formatet på tävlingen gör den inte bara väldigt utmanade för förarna, utan också
extremt underhållande för publiken som kan följa tävlingen nära, och hålls
informerade av speakern genom högtalarna som finns runtom backen samt genom
live timing som presenteras på bildskärmar.

NYHET
Battle of Vikings Extreme Trail Run

Då extrem enduro tävlingen, Battle of Vikings, avgörs för femte året tillkommer ett lopp i den drygt tio kilometer långa banan.De senaste fyra åren har extrem Enduroförare mätt sina krafter i den tuffa banan i Kilsbergen, Örebro. Den 25 juni 2014
tillkommer även terränglöpning. Det blir en helt unik terränglöpning. En slags arena trail med närhet till publiken. Samma
bana som förarna kör, samma bana kommer löparna springa. . Battle of Viking, extrem enduro, har blivit en stor succé för
Kilsbergen MK. Tävlingen har med tiden lockat hundratals förare och tusentals åskådare till Ånnaboda ett par mil utanför
Örebro. Den 25-26 juli 2014 är det dags igen och denna gång finns det alltså möjlighet att få springa denna tuffa bana som
slingrar sig upp och ner för slalombacken Storstenshöjden. Det finns många beröringspunkter mellan enduroförare och terränglöpare. Den främsta är suget efter fysisk utmaning. Detta är det hetaste just nu och det finns massor med motionärer,
hårda nog att vilja pressa gränser. Förhoppningen är stor att löpningen kommer locka en hel del internationella löpare på
samma sätt som endurotävlingen har starka internationella förare i sitt startfällt.
www.battleofvikings.se
Contact Info: Johan Moberg Event Manager,
johan@battleofvikings.se

