
Velkomin að Ásgarði
Dagskrá og helstu upplýsingar

Sundlaugin
Opnunartímar
Laug	 11-17
Sun	 10-21
Mán	 11-17

Opnunartímar
Laug.	 12-22	(bar	opin	lengur)
Sun	 12-22	(bar	opin	lengur)
Mán		 12-22

Klausturvegi	12
Sími	487	4848
systrakaffi.is

Opnunartímar
Laug	 9-22
Sun	 7:00-22
Mán	 9-22

Opnunartími
Alla	daga	 09:00-20:00

Einstaklingskeppni
2002  Haukur Þorsteinsson
2003  Bragi Óskarsson
2004  Sölvi Árnason
2005  Jóhann Ögri Elvarsson
2006  Baldur Þór Davíðsson
2007 Jónas Stefánsson
2008 Árni Gunnarsson
2009 Orri Pétursson
2010 Anton Freyr Birgisson

 

Tvímenningskeppni
2002  Helgi Valur Georgsson og 
 Einar Sigurðason
2003  James Marsh og
 Viggó Viggósson
2004  David Knight og Ed Jones
2005  Anders Erikson og
 Tony Marshall
2006  Micke Frisk og Mats Nilson
2007 Markus Olsen og
 Robert Forsell 
2008 Ágúst og Björgvin
2009 Markus Olsen og Jónas  
 Stéfansson
2010 Einar S. Sigurðarson
 og Gunnar Sigurðsson

Sigurvegarar
Offroad Challenge

frá upphafi

Laugardagur 11. júní	 	
Skráning og skoðun 14.00-18.00
við veitingastaðinn Systrakaffi á klaustri.

Sunnudagur 12. júní	 	
Skoðun ungl. og kvennakeppni 08.45-09.15
Skráning og skoðun - loka séns 09.00-10.30
Röðun á startlínu ungl. og kv. 09.00-09.25
Unglinga- og kvennakeppni 09.30-10.15
Verðlaunaafh. 
unglinga- og kvennak. 10.30
Uppröðun á startlínu 11.00-11.45
Ræsing aðalkeppni 12.00
Keppni lýkur 18.00
Verðlaunaafhending 19.00

	
	Keppnisstjóri:	Karl	Gunnlaugsson	
	Ábyrgðarm.:	Hrafnkell	Sigtryggsson	 	
	Tímavörður:	Arnór	Hauksson



Tvö tjaldstæði verða á Ásgarði, eitt við 
keppnissvæðið og hitt sunnan við veginn.
Salernisaðstaða verður á báðum stöðum en 
ekki rafmagn.
Vinsamlega gangið snyrtilega um og takið 
allt rusl með ykkur.










 

 
 
 
 
 
 


 




 


 



 
 


 


 
 




 



 



 




 


 






 




 



 


 



















































































 








 

 





























   



Pittsvæði
Öll umferð vélknúinna farartækja, 
annarra en keppenda og merktra 
starfsmanna, er  bönnuð bæði laugar- og 
sunnudag. Á keppnisdegi eru keppendur 
beðnir að aka um í fyrsta gír um 
skiptisvæði og pittsvæði.

Vinsamlega gangið vel um svæðið og 
skiljið ekki eftir rusl.

Skoðun og skráning
1. Skoðun á hjóli og hjálmi. Kepp andi 
fær skoðunarlímmiða á hjólið.
ATH! dautt á mótor.

2. Skráning í þjónustutjaldi (við 
Systrakaffi á laugad.), mæta með  
þáttökuyfirlýsingu, staðfestingu á að 
hjólið sé skráð/tryggt, félagsskírteini eða 
staðfesting á félags gjöldum. Seinni/síðasti 
keppandi hvers liðs sem gengur frá 
skráningu fær afhenta/skráða  
tímatökubóluna.
ATH ! Bólan kostar kr. 1.000 kr.  og er 
hægt að nota framvegis í öðrum keppnum.

Ath! Lega brautarinnar gæti hafa breyst frá prentun kortsins.
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