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Program lördag 14 februari

Sparkrace
Kl: 12 Roxnäsviken
Traditionellt sparkrace på Runn .Damma 
av din gamla spark eller bygg en ny och 
anmäl dig.
För mer info/frågor ring: Mikael 070-
3254950, Samuel 070-2339443 el Per 
0705326632.

Veteransnöskoter
Kl: 11-15 Roxnäsviken
Ockelbopojkar kommer att ha uppvisn-
ing med snöskotrar av typen Ockelbo och 
andra veteransnöskotrar. 

Isräcing
Kl: 11 Roxnäsviken
MCHK Rundbana att visar hur man varvar 
banan på mc. Se de gamla hojarna på 
närmare håll i den öppna depån.

Islivräddning och uppvisning av Quick-
save Rescue Equipment
Kl: 10.30-13.00 Hälsinggårdsbryggan RSS 
Klubbstuga
i samarbete med Järnlinden Scoutkår och 
Quicksave Rescue Equipment. Träning 
med isdubbar och ispik. Isdubbstävling 
mm Livlinekastning och isvett. 
kl 11:30  isvaksbad. Prova på under 
instruktion att ta sig upp ur isvak samt up-
pvisning av Quick Save Equipment bälte 
som räddar liv på isen. Det är möjligt att 
ta delar ur Livräddningssällskapets märke 
Isbjörnen. Slut kl 13.00. 

Arctic Cat snöskotrar och 4hjulingar
Kl: 11-15 Roxnäs Udde
Välkommen till vår utställningsplats där vi 
samlar våra Arctic Cat modeller.

Clash of Nations på Runn
Kl: 11-15 Roxnäsviken
testkörning av minifyrhjulingar för barnen i 
samarbete med Polaris Haralds båtar och 
andra barnaktiviteter samt servering.

Program lö. 14 feb och sön. 15 feb

Familj Tipspromenad Världsarvet
Kl: 11-15 Hälsinggårdsbryggan/piren
På lördag den 14e februari kommer vi att 
presentera en nyhet för Runn. Runt den 
blå markerade bana finns 10 stationer med 
historiska berättelse som handlar om Falu 
Världsarvet. Vid varje station kommer det 
att finnas frågor eller praktiska uppgifter 
som familjen kan lösa tillsammans på isen. 

Radioflyg
Kl: 11-15 Roxnäs Udde
Falu Radioflygklubb är på plats och visar 
upp sina radioflygplan. Det finns även 
möjlighet att testa själv.

Borlänge Flygklubb
Kan tyvärr inte landa på isen pga snön

Dalmåsarna skärmflygklubb
Kl: 11-15 Roxnäs Udde
Uppvisning av skärmflyg och paramotor, 
bogseras upp efter skoter. 
Prova på tandem till självkostnad

Uppvisning Shelter Box
Kl: 11-15 Främby Udde
Faluns Rotaryklubbar visar upp den s.k. 
Shelter Box, som Rotary i tusental skickar 
ut över världen för att bistå människor i 
nöd, som drabbats av naturkatastrofer, 
krig och andra nödsituationer. Vi bjuder på 
varm saft.

Ice Cup Sweden
Kl: 11-15 Hälsinggårdsbryggorna
Segling på is eller snö med klasserna Kite, 
Kitewing, Draksegel och issurf.
- Prova olika typer av segling på is/ snö: ta 
med hjälm, isdubbar, skidor eller skridskor, 
gärna egna alpinpjäxor då vi har stabilare 
skridskor för test.
- Segla Ice Cup Sweden för dig som vill 
utmana på slalombana och eller course.
- Speedkungen för dagen kommer att 
utnämnas, ta med GPS.
- Korvgrillning & dricka.

Program söndag 15 februari

Prova på Snöskor
Kl: 11-15 Roxnäs Udde
Siljan Snowshoe är på plats och berättar 
allt om snöskorvandring och snöskor-
sporten. Du får möjligheten att prova på 
och det finns även möjlighet att köpa

Draghundstafett
Kl: 12-13 Ornässtugan
I samband med SM-veckan på Lugnet 
2013 fick draghundssporten stor uppmärk-
samhet och många upptäckte att det är 
en spännande idrott där hund och förare 
samspelar på ett unikt sätt! Södra Dalar-
nas Draghundsklubb en breddstafett på 
Ösjön, där alla kan vara med!

Parkeringsplatser under RunnDagarna
Parkeringsavgift 20kr

Främby Udde
Hälsinggårdsbryggan
Roxnäs Udde
Göthes (roxnäsviken)
Ornässtugan Ornäs:

Följ anvisningar så att så många som 
möjligt kan parkera! Parkera inte längst 
vägen, räddningsfordon måste kunna ta 
sig fram!

Programändringar kan ske pga 
väderlek. För aktuellt program se 
www.runnwinterweek.se


