
Race PM Wille Swimrun 2019 

 

Hej och välkomna till Wille Swimrun och Stockholm Saltest. 

 

Vi tycker att det är jättekul att ni kommer och delar denna dag med oss, för det är 

verkligen en heldag med aktiviteter i Saltsjöbaden och på Vår Gård. 

Tid och plats 

Lördagen 24 augusti kl 15.30 

Tävlingscentrum är beläget till Vår Gård, Ringvägen 6, Saltsjöbaden 

Hitta hit 

Om du kommer med båt – Bara 500 meter från tävlingsområdet hittar du KSSS Gästhamn i Saltsjöbaden. Mer 

info hittar du på gästhamnsguiden.  

Om du kommer med bil – Ta väg 222 österut (Värmdöleden) och höger vid avfarten till Saltsjöbaden (väg 
228). Framme i Saltsjöbaden följer du skylt mot Ångbåtsbryggan och Vår Gård Saltsjöbaden. 

Om du kommer med tåg  – tag Saltsjöbanan från Slussen åk till slutstationen Saltsjöbaden, därifrån är det ca 
200 meters promenad till tävlingsområdet. Länk till tidtabell. 

Utlämning av nummerlapp 

Efterregistrering och nummerbibs utdelning öppnar kl. 12:00 på Vår Gård. 

Vid uthämtning av nummerlappar skall ID uppvisas och BÅDA lagmedlemmarna skall skriva på en 

ansvarsbefrielse. 

Omklädning, dusch och toalett 

Dusch och ombyte sker på anvisad plats. 

Startpåse  

Ni kommer att få en startpåse som innehåller: 

2st Simmössor 

2st Race bibs (tävlingsvästar) 

2st T-shirts 

1st Tidtagningschip 

Race Breefing 

Kommer att vara kl 15.00 vid startområdet , obligatorisk för samtliga tävlande. 

Starttider 

kl 15:30 Wille ARK Challenge 

kl 15:40 Wille Chill 

Obligatorisk utrustning 

–  Den utrustning laget tar med sig ut på banan skall laget ha med sig i mål, nedskräpning = diskvalificering 

–  Obligatorisk utrustning: badmössa, dolme eller neoprenplagg. 

http://www.gasthamnsguiden.se/hamn.asp?lid=313
http://sl.se/ficktid/vinter/h25.pdf


–  Tävlingsledningen står för nummerväst, badmössa, chip för tidtagning 

–  Under simsträckorna måste badmössan vara påsatt på huvudet 

– Flythjälp som är större än 50 cm x 30 cm är ej tillåten 

Startbevis 

Skriv ut och skriv på startbevis som är bifogat i detta PM 

Väskinlämning 

Din väska märks med bifogat klistermärke med ditt startnummer och lämnas in på anvisad plats intill 

registreringen. (dock ansvaras inte för värdesaker). 

Löpsträckorna 

Banan kommer att vara snitslad med plastband samt Wille Swimrun skyltar vid vissa korsningar och vägskäl. 

Löpningen sker på asfalt, grusväg och en del av trail. 

Simsträckorna 

Under simmomentet simmar man alltid från flagga till flagga.  Det är väl synliga orangea Wille Swimrun 

beachflaggor. Vissa simsträckor är även markerade med bojar. 

Viss båttrafik kan förekomma på simsträckorna där vi har säkerhetsbåtar och SUP:ar. Följ instruktioner från 

funktionärer på plats vid varje simsträcka. 

Vätska/ Energi 

Ut efter banan kommer det finnas 1 st vätske-/energistation som kommer att vara efter simsträcka 4. Där 

kommer det serveras vatten, sportdryck, redbull, bars och bananer.  

För Wille ARK Challenge som kör banan 2 var så kommer det även att finnas energistation vid varvning 

(start/målområdet). 

Sjukvård 

Sjukvårdspersonal kommer att finns på plats under loppet ute på banan och vid start/målområdet. Påkalla 

närmaste funktionär och be dem tillkalla på hjälp om du har fått en skada där du inte kan ta dig till sjukvård 

själv. 

Cut of time 

För Wille Challenge skall laget ha passerat varvningen innan kl 16:45 för att få fullfölja tävlingen 

Mål 

Målgång sker vid Vår Gård. 

Sportdryck, vatten och lättare mat finns i direkt anslutning till mål. 

After Race Party 

Missa inte Vår Gårds grillfest, med special racemeny och underhållning under kvällen av Linda Linné i direkt 

anslutning till prisutdelningen. 

Prisutdelning 

Kommer att vara på Vår Gård kl 18.00 

Priser till vinnarna i dam, mix, herr i Wille Chill och ARK Challenge, samt solo 

Utlottning av priser kommer också att ske. 



Media 

Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela 

tävlingsdagen. Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits 

under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och 

film. 

Publik 

Eftersom banan är kort och närhet till start/målområde så finns det många publikvänliga ställen. 

Vi kan rekommendera Skota hem, Restaurangholmen, längs med strandpromenaden vid Grand Hotell och 

Kärleksholmen. Se banbeskrivning nedan. 

  



 

  

 
 

Signatur deltagare 1  Signatur deltagare 2 

 
 
 
 
 
 

Startbevis 
 
 

För Wille Swimrun  
 

2019 

 

Lagnamn:……………………………………………………………………. 
 

Namn deltagare 1:………………………………………………………. 

Namn deltagare 2:………………………………………………………. 

 
 

• Härmed intygar via att obligatorisk utrustning medtas och 
bärs på ett korrekt sätt under hela genomförandet.  

• Vi har läst och godkänt tävlingsreglerna och kommer följa de 
under hela vårt genomförande. 

• Vi deltar och tävlar på egen risk. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela 

tävlingsdagen. Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som 

tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, 

internet, tv och film. 



 


