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  TRIATHLETER, TRÄNINGSENTUSIASTER OCH UTHÅLLIGHETSKONNÄSSÖRER! 

Vi hälsar er alla välkomna till den sjunde upplagan av Borås Triathlon! 

Vi är överförtjusta att runt 500 deltagare har anmält sig till Borås Triathlons tre tävlingsdistanser; Hel-IM, Halv-IM 
och Sprint! Vi är extra glada att vår Ironmandistans även i år har SM-status på långdistans.   

Vår ambition är att presentera ett personligt, deltagarvänligt, välarrangerat och inspirerande event som inte bara 
erbjuder vackra, naturnära och utmanande banor men också en inramning som gör dagen till en minnesvärd 
upplevelse. 

Det finns fortfarande startplatser kvar och det kommer att gå att efteranmäla sig fram till tävlingsdagen så dra 
med era träningskompisar till Borås! Detta gäller dock inte tävlingsklass SM/RM på Ironmandistansen, där sista 
anmälningsdagen var 29 maj.  

Läs noga igenom hela PM;et för all relevant och nödvändig information om tävlingsdagen!  

Vi kommer att hålla en kort race briefing på tävlingsdagen, ca 15 minuter innan respektive start. Alltså; en 
separat briefing per distans. Dessa är obligatoriska och hålls i tävlings- och växlingsområdet. Där påminner vi om 
viktig information rörande er säkerhet under dagen.  

Ha en underbar och pulshöjande dag i Borås!         

               Jonas Colting 
               Tävlingsledare 






VÄGBESKRIVNING OCH PARKERING 

Tävlingsområdet ligger vid Almenäs Badplats som är beläget strax utanför Borås centrum. 
Det finns begränsad parkeringsmöjlighet i direkt anslutning till området och många solsugna Boråsare kommer 
att söka sig ut till Almenäs om det är en fin helg. Vi har därför en egen eventparkering på företaget Parker, ca en 
kilometer från tävlingscentrum.  
Vi uppmanar er i största möjliga mån att använda den parkering istället för att parkera vid  badplatsen! 
Eventparkeringen kommer självklart vara gratis. Skyltar längs Almenäsvägen visar vart parkeringen ligger.






OMKLÄDNING, FIKA, PUBLIK, SJUKVÅRD  

Almenäs erbjuder dessvärre inga omklädningsmöjligheter så det är friluftsombyte som gäller. Det finns dock 
ordentligt med toaletter, både genom flera toalettvagnar på tävlingsområdet samt genom permanenta toaletter 
på plats. 

De tävlande kommer att bli ordentligt ombesörjda längs banan och det kommer att finnas en rejäl finisherbuffé 
efter målgång och väl förrättat värv! 

För anhöriga som vill förlusta sig under de timmar atleten kämpar backe upp och backe ned så rekommenderar 
vi ett besök i Knalleland, Borås Simarena eller Borås Djurpark som alla ligger inom några kilometer av Almenäs. 

Borås Djurpark är stadens främsta turistmål och en av landets mest förnäma djurparker! Ta med hela familjen 
till Borås under triathlontävlingen så kan resten av familjen besöka djurparken medan pappa eller mamma 
tävlar. Eller så går man dit efter loppet eller varför inte dagen efter. Borås Djurpark ligger väldigt nära Almenäs 
och tävlingsområdet så man kan hinna med att både vinka av sin familjemedlem som tävlar, besöka djurparken 
och sedan se målgången! 

Almenäs är den bästa platsen att följa loppet på plats. Simningen varvar på land och under löpningen passerar 
de tävlande två gånger innan målgång under Halv-IM.  

Vi kommer att vid behov ha sjukvård på plats vid målområdet och kontakt med dem kan fås via alla funktionärer 
och vätskestationer.






HÅLLTIDER FREDAG 

Sekretariatet öppet   15.00-20.00 

KIDS WILD RUN 
Registrering/Samling   Från 15.30 
Samling för uppvärmning   16.00 
Start Kids Wild Run    16.15 

SPRINT 
Incheckning av cykel sprint  15.15-16.45 
Racebriefing sprint    17.00 
Avprickning simstart   17.05 
Start sprint     17.15 

HÅLLTIDER LÖRDAG 

Sekretariatet öppet   05.30-07.00 (Långdistans) 
      05.30-08.30 (Medeldistans) 

Incheckning av cykel   05.30-07.00 (Långdistans) 
      05.30-08.30 (Medeldistans) 

Racebriefing Långdistans   07.15 
Avprickning simstart   07.20 
Start Långdistans    07.30 

Racebriefing Medeldistans  08.45 
Avprickning simstart   08.50 
Start Medeldistans    09.00 

Målgång Långdistans från   16.00 
Målgång Medeldistans från  13.30 

Långdistans har rekommenderade maxtider: 
• Simning avslut (T1) kl.09.30 
• Cykel avslut (T2) kl.16.30 
• Målgång kl.22.30 

Vi vill förtydliga att vi kommer att låta alla våra deltagare som startar, att 
också gå i mål, med medalj som belöning. Tiderna ovan är fram till det 
klockslag vi kan utlova service på banan, i form av båtar i vattnet, 
energistationer under cykel och löpning samt trafikvakter i korsningar.  

GÄLLAND LÖRDAG - OBSERVERA att vi önskar att så 
många av er som har möjlighet kommer och registrerar 
er / hämtar ut ert startkuvert redan under fredagen så att 
ni endast har incheck av cykel på lördagsmorgonen 
raceday! 

Incheckning av cykel sker endast på lördag morgon. 



EFTERANMÄLAN 

Efteranmälan på plats fram till en timme före respektive start. Gäller ej tävlingsklass långdistans. 

Alla tävlingsklasser kräver tävlingslicens från Svenska Triathlonförbundet. Har du inte löst licens kan du köpa en 
endagarslicens i förväg via Mitt Lopp som ni hittar på förbundets hemsida. Tävlingslicensen är väldigt viktig då 
den innefattar en försäkring för deltagaren och ingen får starta utan en sådan. OBS; i motionsklass tävlar man 
utan licens men omfattas ändå av försäkringen. 

Efteranmälan samt eventuella ändringar i klass eller liknande är förenat med en avgift om 200 kr. 

STARTKUVERTET 

I startkuvertet ligger badmössa, tidtagningschip, nummerlapp och tre klisterlappar för cykel, hjälm och väska. 
Observera att Långdistansen har en blå klisterlapp, denna skall fästas på hjälmen (framtill). 

Vi kommer att erbjuda väskförvaring. 

OBS! Fäst tidtagningschipet på vänster fotled med medföljande kardborreband. Fråga någon om ni är osäkra. 

Borttappat chip ersätts med 500kr!



VÄXLINGSOMRÅDET 

Varje tävlande har en designad plats med sitt startnummer. 

Nummerlappen skall fästas i en nummerlapps-hållare, den skall ni som tävlande ta med er själva.  

Cykeln lutas mot stödet. På och vid cykeln ska skor, hjälm, nummerlapps-hållare med nummerlapp och glasögon 
lämnas. Övriga saker läggs i den låda som finns vid er plats (utan lock) alternativt om ni önskar i egen medtagen 
låda. 

Våtdräkt hängs på stödstolpen efter avslutad simning. 

Inga väskor får läggas i växlingsområdet. 

Varje cykel ska märkas med i startkitet medföljande klisterlapp.  

Incheckning ska ske inom den tidsram som anges i hålltiderna.  

I växlingsområdet får endast funktionärer och tävlande vistas.  

Du måste ha din nummerlapp för att få tillträde till området. För att checka ut din cykel efter avslutat event 
matchar vi nummerlapp med cykelmärkning. Cykeln kan hämtas direkt efter målgång men visa hänsyn till de 
som fortfarande tävlar när du är inne i växlingsområdet. 

Vid incheck kommer det att kontrolleras att hjälm finns, att bromsar fungerar och att varje tävlande har två 
flaskor (eller liknande) med vätska! Notera att två flaskor endast är obligatoriskt för lördagens distanser.






REGLER - GENERELLT 

Svenska triathlonförbundets regelverk gäller och finns att läsa i sin helhet på www.svensktriathlon.org/Tavling/
Tavlingsregler/ Vi betonar särskilt det egna ansvaret som innebär att: 

• Känna till och följa tävlingsreglerna 

• Känna till tävlingsbanans sträckning 

• Det är ej tillåtet med assistans utifrån under tävlingen 

• Ta del av för arrangemanget gällande bestämmelser (PM) 

• Följa trafikbestämmelser och anvisningar från funktionärer och domare 

• Inte slänga skräp längs banan förutom vid anvisade platser 

• Alla i tävlingsklass måste ha giltig licens utfärdad av förbundet



REGLER OCH INFO - SIMSTRÄCKAN  

Våtdräkt är obligatoriskt. 

Avprickning av alla tävlande sker innan start. Vi vill ha upp lika många som vi släpper i!  

Alla måste bära den badmössa som vi tillhandahåller i startkuvertet! Vill man bära våtdräktshuva eller extra 
badmössa måste vår badmössa vara överst.  

Vi rekommenderar starkt att man har sina övriga tävlingskläder (minus eventuella strumpor) på sig redan under 
våtdräkten! Att dra på sig kläder på en blöt kropp med 160 i puls är ingen hit.  

Ingen flythjälp eller värmande handskar är tillåtet under simningen.  

Vattentemperatur: För regler distans och vattentemperatur se Svenska Triathlonförbundets hemsida och 
reglemente.  

Nummerlappen får inte bäras under våtdräkten utan lämnas vid cykeln och tas på efter avslutad simning.  

Valfritt simsätt är tillåtet. 

Kortare vila vid följebåt eller intill kanten är tillåten. 

Simningen genomförs på en varvbana runt udden: För sprinten ett varv, för medeldistans två varv och för 
långdistans fyra varv.








REGLER OCH INFO - CYKELSTRÄCKAN  

Cykeln ska ha fungerande bromsar och i övrigt vara i trafiksäkert skick. Hjälm (CE-märkt) måste bäras från det att 
du lyfter cykeln från cykelstället till det att du har satt tillbaka den i cykelstället. Inne i växlingsområdet måste 
cykeln ledas, liksom hela vägen fram till skylt som anger ”PÅ/AVSTIGNINGSZON”. Samma sak gäller när du cyklat 
klart, hoppa av cykeln vid skylt och funktionär och gå/spring med cykeln in till växlingsområdet. 

Vi påminner om att det är den tävlandes ansvar att lösa punkteringar och andra mekaniska problem! Arrangören 
tillhandahåller ingen support kring det. Vi kommer att ha en kvastbil sist i fältet för att i viss mån transportera de 
som eventuellt har oturen att erfara större mekaniska problem. 

• Ingen hjälm = ingen start. 
• Absolut inga hörlurar eller liknande utrustning får användas. 
• Cykeln måste ha fungerande bromsanordning. 
• Trafikregler ska följas. 
• Vägarna är inte avstängda för trafik. 
• Nummerlappen ska bäras synlig baktill under cykelmomentet. 
• Cykling i bar överkropp är ej tillåtet. 
• Två flaskor, eller motsvarande, med vätska från start. Gäller lördagens distanser. 
• Absolut förbjudet att ligga på rulle under cyklingen (drafta). 
• Absolut förbjudet att skräpa ned längs banan! Tomma flaskor o förpackningar slängs i anslutning till 

vätskestation.



FORTS. REGLER OCH INFO - CYKELSTRÄCKAN  

Cykelbanan går 45 kilometer ut och 45 kilometer hem, vändpunktsbana. Vår cykelbana är mycket vacker, 
tämligen trafiktom men också relativt kuperad med cirka 1000 höjdmeter per varv. Vi ber er att köra med 
förstånd och inom er förmåga, i synnerhet nedför backar.  

Vi har några skarpa kurvor och korsningar och det finns varningsskyltar och/eller funktionärer på plats där.  
Obs: Framförallt har vi en skarp vänstersväng i kombination med nedförsbacke efter 9,3km på cykelbanan. Se 
gärna cykelbanans film på hemsidan (12:14 in i filmen). Här är det extra viktigt att ni håller er på höger sida 
vägen, då sikten är skymd och ni som kör långdistans kommer att ha mötande cyklister i mötande körfält. Följ 
uppmaningarna på skyltarna och sakta ner!  

Även om cykelbanan är väl utmärkt med både funktionärer och skyltar är det deltagares eget ansvar att känna 
till cykelbanans sträckning och karta, film och höjdkurva samt gpx-fil finns att hämta på hemsidan.  

Vi har två vätskestationer per varv, efter cirka 30km och 60km, båda belägna i svag uppförsbacke så att farten vid 
langning är lägre. För långdistans har vi ytterligare en vätskestation beläget vid varvning innan ni går ut på varv 
två. Där finns också möjlighet till "special needs" och egen langning. Man slänger sina tomma flaskor INNAN 
vätskestation och eventuellt skräp samt förpackning EFTER vätskestation, se skyltar på plats. På cykelbanans 
vätskestationer finns sportdryck, vatten, gels och bars.  

SPRINT 
Sprintbanans 20km är utformad med er motionärer i åtanke och den genomförs på delvis annorlunda 
bansträckningar än vår hel- och halv-Ironmandistans. Cyklingen körs på en trevarvsbana med några kortare 
backar. Det finns inga vätskestationer för sprinten utan varje deltagare förväntas ta med en egen cykelflaska på 
sin egen cykel.



REGLER OCH INFO - LÖPNING 

Under löpningen gäller det att följa banans anvisningar och inte ta någon genväg. Måste du lämna banan för ett 
besök i skogen eller liknande så ska du gå tillbaka till det ställe du lämnade banan. Vi har toaletter i växlings-/
varvningsområdet.  

Du får inte ha någon på cykel som åker med dig under löpningen och egen langning får endast ske i anslutning 
till vätskestationen i varvningsområdet. 

Löpningen genomförs på en sjukilometerbana, Ironmandistansen springer sex varv, halv-Ironmandistansen 
springer tre varv. Varvningar registreras digitalt via tidtagningschip för att säkerställa rätt sprungen distans. 

• Släng eventuellt skräp vid depåerna där vi har sopkärl! 
• Nummerlappen ska bäras synlig framtill. 
• Löpning i bar överkropp ej tillåten. 
• Inga hörlurar eller liknande utrustning. 

Vi har totalt tre vätskekontroller per varv. En i växlings-/varvningsområdet (inkl. ”special needs”/egen langning), 
en efter ca 2 kilometer och nästa vid 4 kilometer. På löpbanans vätskestationer finns sportdryck, cola, vatten, 
gels och bars. 

SPRINT 
Sprintbanans 5km går till stora delar på samma tävlingsvarv som Ironmandistanserna men tar en vänstersväng i 
samband med vätskestation 2 km, för att åter ansluta till ”loopen” längre fram.
















PRISER 

Prispengar till topp-3 i tävlingsklass SENIOR dam och herr på Ironmandistansen – SM Långdistans. 

Dessutom priser till segrarna i respektive MASTER-klass på Ironmandistansen – RM Långdistans. 

Varupriser till topp-3 i tävlingsklass SENIOR dam och herr på Halv Ironmandistansen – Medeldistans. 

Inga prestationspriser delas ut i motionsklass enligt gängse normer. 

Prisutdelningar kommer ske löpande under eftermiddagen.






MER INFORMATION  

NIKLAS JOHANSSON - PROJEKTLEDARE  
070 372 55 17 
niklas@colting.se 

JONAS COLTING - TÄVLINGSLEDARE  
070 691 81 67  
jonas@colting.se 

BORASTRIATHLON.SE 
FACEBOOK.COM/BORASTRIATHLON 
@BORASTRIATHLON 
#boråstriathlon

http://FACEBOOK.COM/BORASTRIATHLON






