PRESS NYTT
Roslagen SOL Special Olympics anordnar Roslagens första
PACYKUTSI – en mini multisport söndagen den 9 augusti kl
15.oo vid Rånäs Slottspark.
Nu på söndag den 9 augusti kl. 15.oo går en ny tävling av stapeln vid Rånäs Slottspark. Det är
nystartade föreningen Roslagen SOL som arrangerar stafettävlingen PACYKUTSI, som består av
Paddling, Cykling, KUTning och Simning.
Tävlingen kommer att starta och sluta i Rånäs Slottspark och det är också där växlingarna sker. Ulf
Wisell, VD för Rånäs slott tycker det är ett kul initiativ och att det händer något runt Rånäs slott.
IF Roslagen SOL som är en nystartad förening sen ett år tillbaks bedriver handikappidrott för
personer med funktionshinder. De har aktiviteter inom fotboll, innebandy, floorhockey, handboll,
alpint och friidrott. Men detta evenemang är till för oss ”normalstörda” och våra medlemmar
kommer dels ställa upp med egna lag samt vara funktionärer för tävlingen säger Åke Enström,
ordförande.
Tävlingen kommer att börja med cykling på en sjukilometerssträcka. Därefter blir det paddling cirka
en kilometer med start vid Slottets SPA och badplats. Kanoten är en kanadensare varför man är två
stycken vid paddlingen.
Det tredje momentet är drygt tre kilometer löpning, eller kutning som vi kallar det. Då springer man
upp mot Bränneribron och springer till reningsverket och sen upp på gamla banvallen söderut mot
Råby och sedan vägen in till Rånäs Slottspark.
Tävlingen avslutas med simning ca 75 meter vid Slottets SPA och badplats och sedan målgång vid
Rånäs Slottspark. Varje lag består av fem personer, vilket beror på att två stycken paddlar kanot.
Premiärtävlingen har samlat tolv lag från Roslagen.
Priser kommer att lottas ut, bl a bidrar Rånäs Slott med en slottsweekend för ett av lagen som går i
mål. Det blir även musikunderhållning och möjligheter ges även att inhandla förtäring vid café
Stenkvarn samt hamburgare på Rånäs slott.
VÄLKOMNA till PACYKUTSI och en trevlig familjedag vid Rånäs slottspark nu på söndag 9 augusti !
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