Inbjudan - Scandinavian HardCore Open
SHCO är en träff öppen för alla som har en Hardcore och det finns 20 svenska och
20 norska platser i detta unika event som går av stapeln Vecka 11, 15/3-19/3.
Eventet kommer att drivas och genomföras på Marsfjäll Mountain Lodge av Wesslan
samt Arctic Cat Norge och Sverige

PRELIMINÄRT PROGRAM
Onsdagkväll 15/3

Samling, drop-in från 15.00.
21.00; Gruppindelning och praktisk info.

Torsdag 16/3

07.00-08.00 - Frukost.
08:00-10:00 - Martin Borg, Saferide Sweden håller i lavinutbildning och sedan byter vi om och
ger oss ut på dagens äventyr!
Test & tune-station vid lunch.
16.30 - Åter på Lodgen för mat
och genomgång av dagen. Bildsammanställning där vi tillsammans utser dagens spektakuläraste bilder - fina priser!

Fredag 17/3

07.00-08.30 - Frukost.
09.15 - Tankad och klar på maskinen.
Skön fluffkörning hela dagen
samt ”Air Time med Tim Marklund”
Test & tune-station vid lunch.
16.30 - Åter på Lodgen för mat,
spabad och bastu.
Genomgång av dagen. Bildsammanställning där vi tillsammans
utser dagens spektakuläraste
bilder - fina priser!

Lördag 18/3

07.00-08.30 - Frukost.
09.15 - Tankad och klar på
maskinen. Skön fluffkörning hela
dagen samt ”Air Time med Tim
Marklund”
Test & tune-station vid lunch.
16.30 - Åter på Lodgen för middag och grande finale i baren.

Söndag 19/3

Fritt för egna äventyr.

Amerikansk rider på plats! Troy Halvorson flyger in direkt från fabriken i Thief River Falls
(USA). Representanter från Arctic Cat och Fox finns med oss varje dag. Vi har även med
oss Tim Marklund, Wesslan, Peter Eliasson, Daniel Mikaelsson med flera. Håkan ”Hakke”
Jonsson är stillbildfotograf & Mimek finns tillgängliga som rescue team som hämtar de som
kör sönder och inte kan fortsätta. Eventuell hämtning betalas separat till Mimek.
Vi gästas även av Mats Persson (4 SM-guld + 1 EM-silver i skotercross) samt Viktor Stenman
(bl. a VM-silver och VM-brons i skotercross samt guld, silver och brons i VM i watercross).
Båda är från Storuman och är numera friåkare på vintrarna och under eventet kommer de att
bidra med tips på maskininställningar mm.

EXKLUSIV
EUROPAPREMIÄR!

Vi kommer att flyga in 6 st
2018 HardCore-maskiner
som ni får provköra

Pris per deltagare är 4 595 kr och anmälan är bindande.
I priset ingår frukost, lunchpaket, middag, boende med sängkläder, städning, guide, bastu och spabad.
Anmälan görs direkt av ÅF eller av deltagare till Marsfjäll Mountain Lodge på: marsfjall.se/event/hardcore-open
OBS! OBS! OBS! Sista anmälningsdag är 5/3.
Wesslan kommer att maila ut mer information till deltagarna som är anmälda.
Både Arctic Cat och ÅF samt Wesslan kommer att promota eventet i sociala
medier och först till kvarn gäller för detta unika event för HardCore-åkare.

Amerikanska
pressen öser beröm
över AC Nya M!

https://www.snowest.com/
2017/02/review-2018arctic-cat-m8000sno-pro-

