
ÄVENTYRET 
VÄNTAR



NORRA SVERIGES 
STÖRSTA ÄVENTYR 
8-9 JUNI 2018    
Dräpardygnet är en av Sveriges största  
multisporttävlingar och den enda som 
tydligt riktar in sig på motionärer och 
nybörjare. Multisport (Adventure Racing) 
på riktigt och en fysisk och mental 
utmaning över 20 timmar i trakterna 
kring Umeå som alla med rätt pann-
ben kan klara av. Tävlingen är en unik 
möjlighet för ert varumärke att  
synas i rätt sammanhang och  
ett äventyr utöver det vanliga  
för de som deltar. Tävlingen 
arrangeras för tredje gången  
och startfältet har varit fullt 
både 2016 och 2017.

23:10
MOUNTAINBIKE 
TAVELÅN

“INGEN KAN NÅGONSIN TA 
IFRÅN OSS ATT VI GJORT DET 
HÄR TILLSAMMANS”
JÖRGEN WIKSTRÖM, 
Z-PROFIL



NYTT 2018
De inledande grenarna hålls i Umeå 

centrum, därefter blir det buss ut  
till en hemlig startplats utanför  

Umeå för färd på nya okända vatten 
och i nya skogar.

En ny klassindelning öppnar upp för lag 
som inte är rena företagslag. Samma bana 

gäller för alla lag oavsett klass.
 

FÖRKUNSKAPER
Redo för 20 timmar äventyr till fots,  

på cykel och på vatten.

PRIS OCH ANMÄLAN
17 500 kr + moms. Anmälan via mail,  

kontaktuppgifter på baksidan. Vid anmälan  
behövs inga detaljer om lag och laguppställning. 

KLASSER
ÖPPEN KLASS OCH FÖRETAGSKLASS:

   Öppen klass minst en av motsatt kön.
   Företagsklass, 3 av 4 ska vara anställda på företaget,                  

    inga krav på könsfördelning. 

DETTA INGÅR:
Deltagande för ert lag i tävlingen  
inklusive utrustning (ej cykel), mat, 
frukost och logi i nattläger.

Två förberedelsetillfällen (feb, maj).  
I februari går vi igenom tävlingsupplägg, 
utrustning, tips etc. och i maj provar ni 
utrustning och grenar i skarp miljö.

Tävlingströja som visar att ni deltagare 
genomfört Umeås största äventyr. 
Möjlighet att köpa ytterligare kläder 
och utrustning till förmånliga priser.

Bankett med middag på lördag kväll 
(exklusive dryck).

ANTAL LAG
Max 20 stycken

ARRANGÖRER
Tough Training Group Umeå AB

21:16
LUFTMADRASS
UMEÄLVEN

INFORMATION OCH ANMÄLAN



www.ttgu.se
www.facebook.com/ttgumea

KONTAKT
STEFAN ÖHMAN

072-234 99 41
stefan@ttgu.se

TOBIAS THOMSON
070-636 29 31

tobias@ttgu.se

ROBERT LINDBERG
070-247 65 16

robert@ttgu.se

08:45
ORIENTERING  
ÖN

10:32
DÄCKRACE  
KAJEN

“EN MAGISK UPPLEVELSE”
VERONICA AUGUSTSSON,  

CINNOBER


