
Til deltagere i Suunto Trail Triathlon 2016  

Herunder vil du kunne finde information om Suunto Trail Triathlon 

Starttidspunkter den 25. juni 2016 

 Triathlon og duathlon - kl. 7.00 

 ½ Triathlon og ½ duathlon - kl. 10.00 

 ¼ Triathlon og ¼ duathlon- kl. 10.00 

 Motions triathlon kl. 10.00 

 Motion duathlon kl. 14.00 

 Marathon kl. 16.00 

 1/2 marathon kl. 18.00 

  

Start sted 

Hammersø, P-plads  

Distance 

1/4 Triathlon - 950 meter svømning i Hammersø, 45 km MTB og 10,5 km trailløb 

1/2 Triathlon - 1.800 meter svømning i Hammersø, 90 km MTB og 21,1 km trailløb 

1 Triathlon - 3.800 meter svømning i Hammersø, 180 km MTB og 42,195 km trailløb 

Rute 

Svømning - Hammersøen 1 omgang er 950 m 

 http://aktivtraening.dk/ruteplanner/allinge/suunto-hammertrail-tri-svom 

MTB/ cross-cykel - kuperet rute i Slotslyngen, Moseløkken og Vang. 

http://www.movescount.com/da/moves/move21792494#.UpUBbazYJf8.facebook 

Trailløb - Flot rute på Hammerknuden på ca. 5,2 km,  

http://www.movescount.com/da/moves/move20779845#.UnY_Yh4H1HQ.facebook 

  

Tidtagning 

Tidtagning foretages med chip. Ved skift på stafet er det deltageres eget ansvar at få chippen skiftet til anden deltager.   

Tidtagningsmåtten skal passeres ved skift i skiftezonen.  Der vil være en indgang og udgang i skiftezonen.  

Der må ikke cykles i skiftezonen.  

 

Tidsgrænser og cutoff’s  

Svømningen vil blive lukket 2 timer og 30 min. efter starten af løbet.   

Cyklingen vil blive lukket 18 timer efter starten af løbet. (kl. 00.00) 

Løb vil blive lukket efter 24 timer efter starten af løbet.  (kl. 7.00 ) 

  

http://aktivtraening.dk/ruteplanner/allinge/suunto-hammertrail-tri-svom
http://www.movescount.com/da/moves/move21792494#.UpUBbazYJf8.facebook
http://www.movescount.com/da/moves/move20779845#.UnY_Yh4H1HQ.facebook


 

Afhentning af startnumre 

Startnummer og chip skal senest afhentes 1 time før start. Det vil være muligt at afhente chip fredag den 27. juni ved 

start/mål ved P- plads ved Hammersø mellem 18 og 20.  

  

Fremvisning af rute 

Kl. 15 vil der være gennemkørsel af MTB ruten i roligt tempo. 

Løberuten vil være opsat fra kl. 17 til gennemløb. 

  

Depot 

Der vil være 2 depoter på ruten. Et hoveddepot ved skiftezonen ved Hammersø og et væskedepot i Vang granitbrud på 

toppen af bruddet på cyklingen. 

Hoveddepot: 

Coca-cola, 32 Gi energidrik, kakao, vand, kaffe, te, saft, chips, peanuts, suppe, slik, Salt-Sticks, chokolade, banan, 

appelsin, sandwich mm. Der vil være et begrænset sortiment af 32 Gi energi produkter. 

Depot ved Vang granitbrud og i Slotslyngen: 

Vand og 32Gi energidrik, chips, Coca-cola, Salt-Sticks. Der vil være et begrænset sortiment af 32 Gi energi produkter til 

egetforbrug under løbet. 

Det er muligt at ligge egen forplejning i skiftezonen I egen startbås.   

Forplejning efter løbet  

Der vil være mad til alle deltagere når de kommer i mål fra kl. 13.00. 

Der vil være grill for alle deltagere fra kl. 16.00 – mød op og hep på dem der stadigvæk er i gang. 

Grill for supportere/familie kr. 100 incl drikkelse 

Svømning 

Der vil under hele svømmedelen ligge kajakker i søen. Hæv hånden i vejret i tilfælde af brug for hjælp. 

Det anbefales at have badesko/badesandaler stående da der vil være ca. 100 m fra Hammersø til skiftezonen med 

grus/småsten. 

Regler  

http://hammertrailtri.dk/regler/ 

  

Cykling 

Det ene startnummer skal fastgøres på styret så det tydeligt kan ses.  

  

 

Løb 

Startnummer skal fastgøres mave/bryst så det tydeligt kan ses. Må ikke bøjes.  

http://hammertrailtri.dk/regler/


  

Præmieoverrækkelse 

Efter de 3 første er kommet i mål på de forskellige distancer 

  

Opmærkning 

Cykling 

Den mærkes op med skilte og pile der hvor der skal drejes af. Vær OBS! på der er modkørsel. Færdselsreglerne skal 

følges, der er ingen officials på cykelruten, der kører dog kontrollanter rundt på ruten. Opmærkningen vil være med 

røde pile og rød/hvide strimler.  

Løb: 

Løbsruten er mærket op med strimler og pile. Der er max 250 m. mellem hver afmærkning, så hvis du ikke ser en 

strimmel inden for ca. 200-300 m, så er du uden for ruten. Der vil være reflekser på ruten om natten og skilte hvor I skal 

dreje.  Opmærkningen vil være med røde pile og rød/hvide strimler. 

  

Diverse 

Deltagerne må kun få hjælp i skiftezonen. 

Husk at lukke lågerne I skal igennem. Vigtigt at dyrene ikke løber ud af indhegningerne.  

Der er toilet og mulighed for bad på Hammer havnen.  

Hjælp andre der er presset ude på ruten, det kan være dig lidt senere. Hep på dem du passerer på din vej. 

For deltagere på den lange distance er der mulighed for at sætte telt op i målområdet og det må benyttes som depot.  

 

Hvor er start/mål 

P-plads ved Hammersø. Hammersøvej, Sandvig 3770 Allinge 

  

Transport til og fra Hammersø 

Bus forbindelse – benyt rute 2. se mere www.bat.dk 

Taxa – Taxi Nord tlf. 56 48 08 32  

  

Kontakt: 

lob@tejnif.dk 

Lene Møller – 6154 9123 efter kl. 16 

Jakob Vestergaard – 2184 4850 efter kl. 16 

Kim Rasmussen – 4216 8689 efter kl. 16 

 

http://www.bat.dk/

