PUBLIKKARTA
Sprint lördag
Gul 1,4 km

Distans söndag
Blå 2,5 km
Damer 10 km
4 x 2,5 km
Herrar 15 km
6 x 2,5 km
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Stadium - Mördarbacken
Ca 5 minuter
Mördarbacken - Dalahus
Ca 10 minuter

PUBLIKKARTA
LÄKTARPLATS

För dig med biljett till läktare A, B och C finns läktare inne på
längdarenan intill start- och målområdet där du upplever den
härliga atmosfären och ser åkarna gå i mål på nära håll. Storbildsskärmar finns inne på området, vilket ger dig möjlighet
att följa tävlingarna från spåren utanför målområdet. Läktarbiljetter ger dig även möjlighet att röra dig fritt inom publikområde D både i terrängen, vid stadion och i Skidspelsrestaurangen där storbilds-TV finns samt after ski går av stapel på
lördag efter tävlingarna. Samtliga läktarplatser är onumrerade.
Först till kvarn gäller.

EVENT AREA

Precis innanför entrén möter du Svenska Skidspelens ”Event
area”. En trevlig mötesplats där du kan mingla och besöka våra
utställare. Om du är hungrig finns möjlighet att köpa både varm
mat och fika. Toaletter finns i närheten.

HYLLAN

Mitt emellan längdstadion och hoppbackarna får du som
åskådare en totalupplevelse av Skidspelens tävlingar. Upplev
publikens jubel när längdskidåkarna kommer ner från heta
dueller i sprintbackarna och blir påhejade fram till mållinjen.
Storbildsskärmar finns i anslutning till området vilket ger dig
möjlighet att följa med åkarna ute i terrängen.
Här är det även lämpligt att stå för dig med barn, då området
ligger i direkt anknytning till Buboland och Snowkidz som erbjuder barnaktiviteter. Toaletter, kiosk och utställare finns
i närheten.

SPRINTBACKARNA

Upplev när åkarna sätter in de sista avgörande rycken innan
målgången! Två branta klättringar ger rum för många överraskningar. Här uppifrån har du även en bra överblick av målområdet. En fem minuters promenad från entrén via
publikstråket leder dig hit.

VALLEN

Här ser du åkarna komma från skogspartiet innan de tar sig
in mot sprintbackarna och stadion.

VIP-STUGAN

Kan det vara Faluns bästa utsikt? Med Nationalarenan Lugnet
nedanför fötterna och utsikten över Runn till Borlänge
i periferin är VIP-stugan en fantastisk utsiktsplats för dig
som vill uppleva evenemanget i sin helhet.
En selfie här uppe är nästan obligatorisk!

