
Arrangemangsbeskrivning USS tri4fun 
och aquathontävling 12 augusti 2017 

Inledning 
Umeå simssällskap arrangerar en tävling dels för ungdomar, som är nybörjare i triathlon dels 
en mindre tävling för ungdomar och vuxna i aquathon (simning och löpning). Syftet är att i 
enkla former ge simmare och andra en möjlighet att prova på multisport under enkla och 
lättsamma former. En del av intäkterna kommer att gå till barncancerfonden.  
 

 
Översiktskarta över tävlingsområdet, se nedan för detaljer för respektive moment och bana.  

Upplägg 
Triathlontävlingen genomförs vid lunch, och aquathontävlingen på eftermiddagen. I 
triathlontävlingen (Tri4Fun-konceptet) tävlar en ålderklass i taget. Deltagarna startar med 
simning eller för de yngsta vattenlöpning på grunt vatten, i Nydalasjön. Växling sker på 
gräsplanen utanför Umeålagun där deltagarna tar sin cykel. Cyklingen sker på gång och 
cykelväg (GC-väg) i anslutning till badplatsen, med en vändpunkt. Vid cykling skall alla 
tävlande ha hjälm, och det finns funktionärer vid start, vändning och längs banan. Banan 
kommer att markeras och funktionärer finns där allmänhet naturligt kan komma i kontakt med 
cykelbanan, och kan hjälpa till så att passage sker säkert, och kan anvisa annan väg. 
Cykling sker bara på cykelbanan, all transport och rörelse i växlingsområdet sker till fots. 



Efter cyklingen växlar deltagarna över till löpning. Banan för löpning går på stigar, men 
parkeringsplatsen och vägen i anslutning till skidspåren, korsas (se kartor).   
  
I aquathon tävlingen tävlar alla åldersklasser tillsammans. Tävlingen startar på stranden eller 
i vattnet. Simningen är 800 m lång, och sker från stranden, och längs en triangelbana som 
markeras med bojar i vattnet. Efter simningen växlar deltagarna direkt över till löpning, som 
sker på motionsspåren (se karta). På väg till och från växlings/varvningsområdet passerar 
deltagarna parkeringsplatsen och vägen. Funktionärer med flaggor kommer att finnas vid 
passagerna, och längs tävlingsbanan för att informera allmänheten. Målgång sker på 
gräsplanen utanför Umeålagun.  

Tidsschema och klasser 
 

Starttid Klass Simning Cykel Löpning 

12:00 7-8 år Tri4Fun 50 m 1 varv 1600 m 1 varv 700 m  

12:30 9-11 år Tri4Fun 100 m 2 varv 3200 m 2 varv 1400 m 

13:15 12-13 år Tri4Fun 200 m 3 varv 4800 m 3 varv 2100 m 

13:15 14-15 år Tri4Fun 200 m 3 varv 4800 m 3 varv 2100 m 

14:30 Aquathon 12 år och äldre 800 m  Ingen cykling 2 långa varv 5000 m 
 

Banor 

Simning 



 
Växlingsområdet och de två olika simbanorna för Tri4Fun-tävlingen. Tävlingens 
växlingsområde kommer att markeras med stakkäppar och snittselband/avspärrningsband 
eller motsvarande.  
 



 
Simbanan för Aquathon. Banan markeras med tydliga bojar, och kanotist eller båt följer 
simmarna.  
 

Cykel 



 
Cykelbanan markerad med lila linje på kartan, observera att kartan är roterad, så att norr på 
kartan är åt höger. Deltagarna får börja cykla när de lämnar gräset, och cyklingen sker sedan 
på cykelbanan, riktning norrut, på höger sidan. Vändning sker där GC-vägen från 
Mariehem/Marieberg ansluter.  
 

Löpning 



 
Tävlingsbanan för löpmomentet i Tri4fun-tävlingen. Löparna löper ut åt norr och passerar i 
kanten på parkeringen och korsar bilvägen. Funktionärer finns både på parkeringen och vid 
vägpassagen. På väg in mot växlingområdet löper deltagarna längs vägen, och korsar in på 
gräsytorna söder om badet. Funktionär finns på plats vid vägpassagen. De äldre barnen 
springer flera varv på banan.  
 



 
Löpmomentet i Aquathon tävlingen är två varv på 1,8 km motionsspåret, med passage över 
parkeringen på väg ut från växling och varvning, och längs och över vägen på väg in till 
varvning och målgång. Funktionärer kommer att finnas på plats vid alla vägpassager.  

Säkerhet 
Läkare och livräddningspersonal finns på plats under tävlingen. Funktionärer har reflexvästar 
(eller motsvarande) och markeringsflaggor vid vägpassager. Vid vattenmomenten finns båt 
eller kanot på plats, och simmare med livräddningskunskap och erfarenhet. På 
tävlingscentrum finns förstahjälpenutrustning, och alla funktionärer har tillgång till 
mobiltelefon. Publiken kommer att få tydligt anvisad plats dels via skyltar och markeringar 
och dels via funktionärer  
 


