Speed Weekend 2013
Speed Weekend Fre-Lördag 15-16 Februari Orsa (17 feb
som reservdag vid dåligt väder)
Tider:
Entrén öppnar fredag kl 10:00, lördag kl 09:00
Parkeringar på isen även parkering för ful och finbilar i år eller andra udda fordon!
Körningarna startar fredag kl 11:00-17:00, SLC 3 timmars race kl 17-20:00
Lördag kl 09:00-17:00
Nytt för i år är även Is Speedway och Is Racing, Fly In för flygplan och Time
Attack tävling på is racingbanan där alla möter alla.
Nytt är även Ice Road Crusing på sjön, öppet för alla typer av fordon, perfekt för
dig som vill ta en tur på sjön och se på fartrekorsträckan där det går som fortast upp
till 300 km/h, eller bara cruisa runt på Speed området.
Speed Taxi för barn från ca 110 cm under 15 år kl 12-13:00 på isracing banan, OBS
helt gratis, fre-lördag.
After Speed på strandkrogen från kl 15:00, utomhus vid bra väder med band och öl
servering
Mat finns både i depån, ute på området, på strandkrogen samt i restaurangen på
bowlingen. Exempel på mat är hamburgare, korv, vilt mat. Strandrestaurangen och
bowlingen har fulla rättigheter.
Party på lördagkväll både på Bowlingen och strandkrogen med band till 01:00

Det finns både en fartrekordraka på isen som är 4 km lång där flygande KM körs,
med alla typer av fordon. En kortraka om ca 800 m lång där fly-in flygplan
kommer att tas emot. Det finns även en riktig isracing bana av Finsk modell ca 3
km lång, där kommer alla möjliga fordon köra, allt från sparkar till raket bilar. Nytt
på isracingbanan för i år är Tme-Attack med transponder och tidtagning där vi
korar den snabbaste.
Vi kommer fylla på med info framöver.
Parkering:

Finns i centrala Orsa inte långt från isen och vi har även parkering på isen för dom
som är tidigast in på dagen, 20:- i parkerings avgift som går till den lokala idrotts
föreningen. (ej för fin/fulbilsparkeringen)
Skoterparkering vid entrén
Fin och Fulbilsparkering:
Det finns även en finbilsparkering och en fulbilsparkering på isen, vilken bil som
skall stå var bestämmer vi och kan inte överklagas. Denna parkering är för bilar
som sticker ut, en hobbybilsparkering, ej för vanliga standardbilar. Denna parkering
ligger lite närmare inom området.
Handikapparkering:
Det finns även en handikapparkering i depå området för kortaste möjliga väg till
publikområdet, uppvisande av tillstånd krävs som vanligt.
Publikplatser
Depån och startområdet inkl läktare är fria att besöka samt ca 1 km upp på
fartrekordbanan för att få en känsla av den höga farten, vägen dit är tydligt märkt.
Ta gärna med solstolar att sitta på, brukar bli riktigt trevligt att kunna njuta i
vårsolen och titta på alla fordon
WC:
Finns på isen och vid stranden finns vatten wc samt inne i camping området är alla
wc öppna.
Hund:
Går att ta med in, strikt kontroll gäller för hundägaren samt bajspåsar måste
uppvisas vid entrén.
Barn:
Är mycket välkomna, det finns vatten wc att tillgå, mat samt matpriser är anpassade
för att passa barnfamiljer. Vi har ett unikt koncept där alla barn under 15 år och
minst ca 110 cm får åka med vissa bilar, som vi tillhandahåller gratis, på
isracingbanan. Info och tider om detta kommer. Ta gärna med hörselskydd eller
proppar, kan vara bra att ha med ifall dagen blir lång med många ljud.
Mat:

Finns att köpa på isen, meny kommer, lunch finns även att köpa på restaurangen i
bowling huset samt strandrestaurangen.
After Speed:
Perfekt att avsluta dagen utomhus på strand restaurangen med utsikt över
fartrekordbanan kl 15-17:00 med bandet Sur och Ful
Bankett:
Bankett och fest lördag kväll, kan finnas biljetter kvar att köpa 300:- 2 rätters meny
exl dryck. Efterinsläpp kl 21:00 – 01.00
Entré:
Fredag 120:Lördag 140:Barn under 15 år gratis i målsmans sällskap.
Entréband gäller, skall sitta på handleden och kan komma att kontrolleras av
vakter. OBS Skoter förbud gäller på hela Orsa sjön 9-10 mars, endast utmärkt skoterled
gäller och det finns skotrar som patrullerar runt hela tävlingsområdet för allas säkerhet.
Skoterparkering finns vid entrén, Polisen kommer att medverka med skoterbevakning på sjön.

Alla typer av frågor normala och onormala besvaras på info@Landracing.se

