Varmt välkommen till Åre Extreme Challenge 2021 som går av
stapeln den 21 augusti!
Utskick den 6 augusti till anmälda tävlande och övriga intressenter
Introduktion
Det är mycket glädjande att tävlingarna kan genomföras utan
tävlingsbegränsningar (men säkert och genomtänkt med hänsyn till
Covid-19)!
Vi kommer också kunna arrangera vissa aktiviteter på vår Official Race Hotel - Copperhill Mountain
Lodge, exempelvis Race Meeting. Det kommer också kunna bli en folkfest vid målgång på Åre torg
med publik och skön stämning.
Begränsningar kopplat till Covid-19
Däremot kvarligger fortfarande vissa restriktioner i samhället vilket medför att det inte är tillåtet
med publik och support inne i start-, växlings- och målområden. Endast tävlande och funktionärer är
tillåtna i dessa zoner som kommer vara avgränsade och påtalas av speaker samt personal på plats.
Vi kommer också behöva avgränsa deltagande på Race Meeting för endast tävlande då det är
restriktioner för antalet sittande inomhus.
Tyvärr är det heller inte möjligt att genomföra Race Dinner på Copperhill Mountain Lodge eftersom
det inte är tillåtet med mingel inomhus, vi satsar på 2022 att komma igen med en hejdundrande fest.
Glädjande är dock att vi har satt ihop ett målgångspaket från våra partners där vi tillhandahåller mat
från Outmeals, energi från Umara och dryck från AR Functional.
KIDZ Race senareläggs till 2022
Som en konsekvens av Covid-19 och flytt av tävlingarna till augusti har vi beslutat att senarelägga
KIDZ Race till 2022 eftersom vi vill fokusera på huvudtävlingen och skapa så bra upplevelse som
möjligt.
White Water intyg
Vi påminner om att skicka in White Water-intyg (eller ansöka om dispens) för River Class deltagare
som inte gjort det ännu. Intyg eller ansökan om dispens sker till:
whitewater@areextremechallenge.se
Läs mer om reglerna i detta dokument på vår hemsida:
https://www.areextremechallenge.se/media/1511/aec-paddelregler-2020-10-30.pdf

Program Race Week
ONS 18 AUG

Händelse

Detaljer

12:00

ÅEC + ÅEC RnB Banan Snitslat

TOR 19 AUG

Händelse

Detaljer

13:00 – 18:00

Race Office Öppet

Copperhill Mountain Lodge (CML)

FRE 20 AUG

Händelse

Detaljer

10:00 – 18:00

Race Office Öppet

Copperhill Mountain Lodge (CML)

14:00 – 16:00

Inlämning till Transport – Kajak

Draklanda

14:00 – 16:00

Inlämning till Transport – Cykel

Draklanda

14:00 – 16:00

Inlämning av cyklar i Huså växling

Huså Herrgård

14:00 – 16:00

Inlämning av kajaker på Draklanda växling

Draklanda

18:00

Race Meeting (Obligatorisk)

Copperhill Mountain Lodge (CML)

LÖR 21 AUG

Händelse

Detaljer

05:00

Busstransport till Draklanda + Tännforsen

Copperhill Mountain Lodge (CML)

05:00 – 07:00

Incheckning Tännforsen – River Class

Tännforsen

06:00 – 08:10

Incheckning Draklanda – Lake Class

Draklanda

07:00

Start River Class

Tännforsen

07:45

Start Lake Class – DUO + TEAM

Draklanda

08:10

Start Lake Class – SOLO

Draklanda

09:00 – 10:00

Incheckning Åre Torg – RnB

Åre Torg

10:00

Start ÅEC RnB

Åre Torg

12:00 ca

Första målgång

Åre Torg

EM

Prisutdelning – River Class

Åre Torg

EM

Prisutdelning – Lake Class

Åre Torg

EM

Prisutdelning – ÅEC RnB

Åre Torg

14:00

Huså Växlingen stängs

Huså Herrgård

18:00 – 21:00

Utlämning av kläder och utrustning

Copperhill Mountain Lodge (CML)

Presentation av nya partners och erbjudanden
Altra - skopartner
Vi är stolta att ha Altra Running som skopartner!
De gör ”fotriktiga skor” med noll-drop och en
rejält tilltagen tåbox vilket ÅEC-gänget själva
använder och trivs med.
Så här beskriver de själva sin historia: Tanken om Altra grundlades i bakrummet på en löpbutik i
Orem Utah. Grundarna var elitlöpare och butikspersonal från stans främsta löpbutik. De sökte efter
en sko som kunde hjälpa löparen att springa så naturligt som möjligt. De började utveckla en sko med
”balanced cusioning” dvs minimalt drop och bred tåbox samt bra stötdämpning. Idén var att skapa en
löpsko som främjar en bra löpteknik, minskar skador och är bekväm.
Altra och dess generalagent Ultimate Nordic erbjuder deltagare i Åre Extreme Challenge 25%
rabatt på deras varumärken Altra, OOFOS, Ultimate Direction och Injinji. Använd rabattkod vid
beställning. Rabatten gäller till 30/9 -21
(Rabattkod fås från henrik.alvstrale@areextremechallenge.se)
Läs mer och beställ produkter på: https://www.altrarunning.se/

Umara – energipartner
Vi är mycket glada och exalterade att ha Umara som energipartner.
Umara startades av Simon och Tommy, två goa gubbar från Götet som har
väldigt stor passion för träning och energi för att prestera mera, samt
vetenskaplig utbildning! ÅEC-gänget gillar produkterna och beskriver dem
som goda, effektiva och väldigt snälla mot magen!

De beskriver sitt erbjudande kort och enkelt på följande sätt: ”Vi är specialister inom nutrition/energi
för uthållighetsidrott och tillhandahåller produkter som är framtagna med hjälp av erfarenhet &
vetenskap för att nå topprestation.”
Umara erbjuder deltagare i Åre Extreme Challenge 15% rabatt. Använd rabattkod vid beställning.
(Rabattkod fås från henrik.alvstrale@areextremechallenge.se)
Läs mer och beställ produkter på: https://umarasports.com/

AR Functional – partner inom funktionsdryck
Vi är förtjusta att ha AR Functional som vår partner inom
funktionsdryck, ett lokalt bolag i Åre som är mycket engagerade och
har passion för ÅEC.
Deras erbjudande är följande: ”Tillhandahåller klimatneutral
funktionsdryck tillverkad i Åre av mineralvatten från Åre Källa. Vegansk
och alltid fossilfritt transporterad från Jämtland.”
AR Functional kommer att erbjuda funktionsdryck till alla tävlanden och funktionärer i samband med
loppet och lotta ut fina priser.
Läs mer på: https://www.arfunctional.com/

OutMeals – partner inom mat
Glädjande och väldigt roligt att ha Outmeals som vår partner inom mat! Ett
svenskt företag från Varberg med Pelle Höckebo i spetsen. Jättegoda rätter,
mums säger ÅEC-gänget om dem!
Mjuka konserver från OutMeals är färdiglagad mat av hög kvalité, paketerad i
ett skyddande laminat. Påsarna, med innehåll, väger ca 400g och har 3 års
hållbarhet.

Måltiden kan värmas genom en värmepåse (heater) eller i vattenkok. Den går givetvis att äta direkt
ur påsen och har man bråttom eller befinner sig i en nödsituation går måltiden även utmärkt att ätas
kall. Vid målgång kommer det att serveras mat från OutMeals.
Läs mer på: https://outmeals.com/

Copperhill Mountain Lodge – partner inom
boende och racecenter
Vi är oerhört glada att ännu en gång ha vår fina och
exklusiva boendepartner Copperhill Mountain Lodge.
De erbjuder förstklassigt boende, mat och
konferensanläggning med spa och grymt fin natur
utanför knuten! ÅEC-gänget är återkommande gäster
och är glada att få återvända igen!
Copperhill Mountain Lodge erbjuder deltagare i Åre Extreme Challenge 10% rabatt.
Läs mer och boka på: https://copperhill.se/erbjudanden/are-extreme-challenge-2/

Varmt välkomna till Åre Extreme Challenge den 21 augusti och kom
ihåg att det fortfarande går att anmäla sig!!!

