
Ahvenanmaa on kaunis saarikokonai-
suus keskellä Itämerta, vain muutaman 
tunnin laivamatkan päässä mantereelta. 
Ahvenan maan oma lippu, itsehallinto, 
omat postimerkit ja myös omat rekisteri-
kyltit autoissa tuovat tunteen erillisestä 
maailmasta kauempaakin vaikka onkin 
osa Suomea.

Tämän Itämeren helmen pääkaupungilla, 
Maarianhaminalla, on pikkukaupunki-idyl-
listään huolimatta paljon tarjolla vierailij-
oilleen, huikean kauniissa ympäristössä 
ystävällisen palvelun kera.

Åland Inline Maraton starttaa YTTERNÄ-
SIN KOULULTA aivan Maarianhaminan 
keskustan reunamilta. Maratonreitti luis-

tellaan reitillä jossa luistelija saa kokea 
henkeä salpaavan kauniita saaristomaise-
mia. Reitti kulkee kohti Järsön käännös-
paikkaa, luistellen saaren kauneimpia teitä 
pitkin.

Hienon rullaluistelun päätteeksi juhlis-
tetaan kauden päättymistä hyvän ruoan 
ja hauskan illanvieton merkeissä PARK 
ALANDIAN RAVINTOLASSA, jonne 
ovat niin luistelijat kuin kaikki rullaluis-
telun ystävätkin tervetulleita! Ravintola 
Park sijaitsee vain parin kilometrin päässä 
maalialueelta.

Yhdistä siis miniloma ja yksi sesongin 
kauneimmista kilpailuista ja tule mukaam-
me Ahvenanmaalle!

MARATHON & 1/2 MARATHON 

Tervetuloa Ahvenanmaalle 
 juhlistamaan sesongin päätöstä!

Mariehamn, puh. 018-260 11
sportaland@vikingline.fi 

Tuotetunnus ÅKIDR
www.vikingline.fi 
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AJANKOHTA 
11 syyskuuta 2010 klo 17.00 
SIJAINTI Ytternäsin koulu
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 1/2 maraton 15 EUR Maraton 20 EUR

Ilmoittautuminen ja maksut 5.9. mennessä tilille 
Osuuspankki
BIC/SWIFT: OKOYFIHHIBAN: FI 7952950020044726tili: 529500-236631Jälki-ilmoittautuminen + 10 EUR klo 15–16.45 paikan päällä

ILMOITTAUTUMINEN/INFOjohanna.kallio@hotmail.com puh. +358 40 595 1995Viimeinen ilm.päivä 5 syyskuuta 2010.
SARJAT 
Juniorisarja 
Kuntosarja 
• naiset sauvoilla ja ilman • miehet sauvoilla ja ilman Kilpailusarja 

• naiset sauvoilla ja ilman • miehet sauvoilla ja ilman• Finnish Inline Cup Finaali
HUOLTO 
Matkan varrella, kääntöpaikalla ja maalissa

PALKINNOT 
Mitalit kaikille osallistujilleKilpailusarjoissa 3 parastaArvontapalkintoja

AFTER INLINE Park Restaurang 
Pastabuffet 9 EUR/hlö Paikkavaraukset 5.9 mennessä Johanna Kallio puh.+358 40 595 1995 johanna.kallio@hotmail.com
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