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Vadstena Triathlon 27 augusti, 2022  

Varmt välkommen till folkfesten och Vadstena Triathlon!  

Vi vill börja med att säga tack för att du väljer att delta och gör denna folkfest möjlig. Efter en 

lång paus p.g.a. pandemin så är vi äntligen tillbaka och firar vårt 3- årsjubileum med äran att 

även få inkludera SM, RM och Svenska Cupfinalen. Vadstena är verkligen en unik och mysig 

stad och vi hoppas att du får en härlig upplevelse.  

I det här dokumentet hittar du all information du behöver inför din start i något av våra 

motion- och tävlingslopp; ta tid att läsa noga igenom det. Om det dyker upp ytterligare 

funderingar så hittar du vår information och svaren enklast på hemsidan: 

www.vadstenatriathlon.se. 

Vi önskar dig stort lycka till och njut av resan i och runt Vadstena! 

 

 

Varma hälsningar, 

Team Vadstena Triathlon 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

http://www.vadstenatriathlon.se/


Tävlingsområde och parkering 

 

Tävlingscentrum ligger beläget vid Vadstena Slott. I slottsparken och på borggården sker både 

starten, växlingen och målgången. I parken kommer det finnas en mix av följande: en expo för 

alla sponsorer och utställare, matservering med bänkar och bord, ett sjukvårdsområde med 

ambulans och sjukvårdspersonal samt ett område för föreningar och idrottsklubbar. 

 

För att parkera så hänvisar vi 

till följande platser: 

 

1) Intill slottets östra sida på 

Arkivgatan finns ca 30 platser 

2) I början av Järnvägsgatan 

finns ca 30 platser till 

förfogande. 

3) I slutet av Järnvägsgatan 

finns ca 20 platser till 

förfogande. 

4) Intill fotbollsplanerna vid 

Kungsvalla Idrottsplats finns 

flest platser; adressen dit är 

Idrottsvägen 3. Det tar ca 5-7 

minuter att gå därifrån till 

Slottet. 

 

På tävlingsdagen kommer vi 

att erbjuda väskförvaring på 

plats i slottets källare. Se 

skyltning på borggården. 

Observera att inga väskor får 

läggas vid växlingsplatsen 

utan enbart utrustning som 

används under loppet. 

Växlingsområdet är beläget 

inne på borggården. Varje deltagare har en designerad plats som matchar sitt startnummer. 

Cykelns sadel hängs på räcket och resterande utrusning så som skor, simglasögon, hjälm m.m. 

lägger du enklast nedanför på backen. Vi rekommenderar dig att ta med en handduk för att 

lägga på marken så din utrustning håller sig torr och fri från smuts. Respektera varandras ytor 

och håll er till dessa så ni inte blandar ihop utrustningen. Varje cykel skall också märkas med 

klisterlappen som finns med i startkuvertet (motsvarar ert startnummer).  



Viktiga hålltider under helgen  

Observera att mindre ändringar i starttider kan förekomma beroende på antalet som 

anmäler sig närmare tävlingsdagen.  

Anmälan för motionsloppen kan göras via hemsidan till och med den 26:e augusti. Efter det 

kan efteranmälan endast göras på plats i sekretariatet i slottets kanontorn på tävlingsdagen 

06.30-10:00, mot en extraavgift på 100 kr. Anmälningstiden för tävlingsklasserna är stängd, 

därför är efteranmälan är inte möjlig. 

 

26 augusti 

• 13.00 – 20.00 kan startkuvert (innehållande badmössa, nummerlapp, chip och klisterlapp 

för cykeln) hämtas ut vid slottets kanontorn. Ingång från borggården. Ta med leg för att 

hämta ut.  

• 17.30 – 19.30 är det föreläsning på slottet med psykisk & fysisk hälsa som tema.  

Våra meriterade och inspirerande föreläsare heter Johan Hasselmark och Hugo Olsen. 

Självklart kostnadsfritt och anmälan görs här: Föreläsning kring psykisk & fysisk hälsa 

27 augusti 

• 06.30: öppnar kanontornet inne på borggården för uthämtning av startkuvert 

(innehållande badmössa, nummerlapp, chip och klisterlapp för cykeln). Ta med leg.  

• 08.00 – 19.00 har slottsparkens expo med sina utställare och matservering öppet 

• 09.00: Start Supersprint Rond 1 för ungdomar, juniorer och pojk/flick 14-15 år 

o 09.00 herr 

o 09.05 dam 

• 11.00: Start Barnloppet för 5 – 9 åringar 

• 12.00: Start Supersprint Rond 2 för juniorer och ungdomar (enbart tävlingsklasserna) 

o 12.00 – herr A final 

o ca 12.05 – dam A final 

o ca 12.10 – herr och dam B final 

• 14.00: Start SM Olympisk distans Herr 

• 14.05: Start SM Olympisk distans Dam 

• 14.10: Start RM Olympisk distans Herr 35-59 år 

• 14.15: Start RM Olympisk distans Herr 60-99 år 

• 14.20: Start RM Olympisk distans Dam 35-99 år 

• 14.25: Start Motion Olympisk distans Dam och Herr 

• 14.45: Start Motion Sprint distans Herr 

• 14.50: Start Motion Sprint distans Dam 

• 14.55: Start Stafett Dam och Herr 

• 15.00: Start Företagsutmaningen Dam och Herr 

https://fb.me/e/2OiY0d8AH


Uthämtning av startkuvert (innehållande bl.a. nummerlapp) 

• För supersprinttävlingen Rond 1 hämtas startkuvert ut senast 07.30 och samma 

nummerlapp samt chip används även i Rond 2.  

• För Barnloppet hämtas startkuvert ut senast 10.00. 

• För Olympiska distanser hämtas startkuvert ut senast 12.00. 

• För sprintdistanser hämtas startkuvert ut senast 13.00.  

Observera att man måste ha hämtat ut nummerlappen och visa upp den för att komma in i 

växlingsområdet. Ta med legitimation vid uthämtning.  

Incheckning till växlingsområdet 

Vid incheckning så kommer cykeln och utrustningens funktion att kontrolleras, bl.a. hjälm och 

bromsar.  

• För supersprinttävlingen Rond 1 öppnas incheckningen 07.00 och stängs 08.30. 

Incheckning inför Rond 2 öppnas 10.00 och stängs 11.30, men cykel och relaterad 

utrustning får stå kvar i växlingsområdet mellan rond 1 och rond 2 om man så önskar. 

• För barnloppet kan utrustning checkas in nere vid simstarten från kl. 10.00 och fram 

till 10 minuter innan start.  

• För de olympiska och sprintdistanserna öppnas incheckning till växlingsområdet kl. 

11.00 och stänger 30 minuter före din personliga starttid. 

Observera att hela växlingsområdet stängs för vidare incheckning kl. 14.15 för att inte störa 

pågående tävlingar. 

Uthämtning av deltagares tävlingsutrustning 

Innan du går ut ur målgångsfållan är det viktigt att du lämnar ditt tidtagningschip till placerad 

volontär. Borttappat chip medför en kostnad på 600 kr hos tidleverantören. Cykeln och er 

utrustning kan hämtas ut direkt efter målgång. Du måste visa upp din nummerlapp för 

funktionär för att få tillträde till samt för att lämna området, och du släpps in och ut när det 

är möjligt för att inte störa andra tävlande. Visa hänsyn till de som fortfarande tävlar när du 

är inne i växlingsområdet.  

 

Specifika tävlingsregler 

Nedan följer några anvisningar kring regler som är specifikt för våra tävlingar. Dessa utgör 

dock inte det kompletta tävlingsreglementet som alla deltagare måste känna till; 

tävlingsreglementet i sin helhet kan hittas här: 

https://www.svensktriathlon.org/globalassets/svenska-

triathlonforbundet/dokument/reglemente/tavlingsregler-2022.pdf 

https://www.svensktriathlon.org/globalassets/svenska-triathlonforbundet/dokument/reglemente/tavlingsregler-2022.pdf
https://www.svensktriathlon.org/globalassets/svenska-triathlonforbundet/dokument/reglemente/tavlingsregler-2022.pdf


• Licens: Vadstena triathlon är både ett motionslopp och ett tävlingslopp. Licens krävs för 

deltagarna i tävlingsklasserna, men inte för deltagare i motionsklasserna. 

• Drafting: 

o Drafting (dvs ligga ”på rulle” eller närmare än 10m bakom närmaste deltagare 

under cykelmomentet) är endast tillåtet i Supersprint tävlingarna och Barnloppet. 

I dessa tävlingar är tempocyklar förbjudna.  

o Drafting är förbjudet för alla Olympiska och Sprinttävlingar. I dessa tävlingar är det 

tillåtet med tempocykel.  

• Trafik: Du måste följa trafikbestämmelser och anvisningar från funktionärer. Tävlingen 

sker på både avstängda och icke avstängda vägar och där ni färdas på allmän väg gäller 

vanliga trafikregler. 

• Skräp: Får inte slängas någonstans längs banan förutom vid anvisade platser. 

Överträdelser resulterar i diskvalificering. 

• Bärande av nummerlapp: Nummerlappen får inte bäras under simningen, vikas, klippas 

eller göras osynlig. För din egen säkerhet, skriv namn och telefonnummer till anhörig på 

baksidan av nummerlappen. Nummerlappen ska bäras bak under cykling och fram under 

löpning. Du får 4 säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med, men kan du så 

rekommenderar vi att du fäster nummerlappen i ett gummiband eller race-bält runt 

magen som gör att du kan ha lappen på ryggslutet under cyklingen och sedan vrida fram 

den till magen när du växlar till löpning. 

• Straff vid överträdelser / straffbox: I tävlingsklasserna finns tidsbestämda straffar som ska 

avtjänas efter domares anvisningar.  

o Straff under simmomentet avtjänas i växlingsområdet innan cykelmomentet får 

påbörjas. Domaren står där och ger tidsanvisningar under straff.   För supersprint 

och sprintklasser motsvarar gult kort 10 sekunders straff, och för olympisk distans 

15 sekunder.  

o Straff under cykelmomentet avtjänas i en s.k. straffbox som placeras nära inpå 

växlingsområdet och kommer att vara markerad ute på banan. Man informeras om 

straffet via domaren och/eller via skylt vid straffboxen. För supersprint och 

sprintklasserna motsvarar ett blått kort 1 minuts straff och ett gult kort 10 

sekunders straff; för olympisk distans motsvarar blått kort 2 minuters straff och 

gult kort 15 sekunder.  

o Straff under löpmoment avtjänas där man informeras av domaren via gult kort. 

 

 

  



Bansträckning 

Bansträckningen hittas på www.vadstenatriathlon.se/karta och beskrivs kort nedan. För 

tävlingsklass tillämpas en s.k. straffbox att finnas på cykelbanan för vissa överträdelser. Likaså 

kommer en hjulstation att finnas där deltagare kan placera ut reservhjul om de så vill. Se mer 

om detta under ”Specifika tävlingsregler”. 

Simning 

Barnloppet: 30 m 
Supersprint: 400 m 
Sprint: 750 m 
Olympisk: 1500 m 
 
Starten går från sandstranden i slottsparken bredvid scenen. Alla startgrupper har sin egen 

simbana som tydligt kommer vara utmärkt och som man simmar 1 varv på. Vid simstarten 

kommer även speakern gå igenom detta så det är tydligt när ni hoppar i vattnet. 

Startproceduren går till så att alla kommer först stå uppställda i sin startfålla som är tydligt 

utmärkt längs strandpromenaden. När speakern ropar upp er startgrupp så går man sedan ut 

i vattnet till den punkt som är markerad. När alla är väl samlande vid startpunkten i vattnet så 

går sedan startskottet och ni sätter fart ut i Vätterns klara vatten. 

Alla måste bära tilldelad badmössa i vattnet (barnloppet har ingen mössa) Vi kommer ha både 

båtar, jetski, SUP och kajaker i vattnet för er säkerhet. Skulle ni vilja tillkalla hjälp så räcker du 

upp en hand och hjälp anländer inom kort. Valfritt simsätt gäller och det finns ingen maxtid. 

För en tydligare bild och karta klicka på: www.vadstenatriathlon.se/karta 

Cykling 

Barnloppet: 600 m 
Supersprint: 10 km 
Sprint: 20 km 
Olympisk: 40 km 
 
Våra cykelslingor är 600 meter för barnloppet i slottsparken, 1 mil för supersprinten, 2 mil för 

sprint/stafett/företagsutmaningen och 4 mil för olympisk sträcka. Den olympiska distansen 

består av två varv på sprintbanan där ni i rondellen vänder för att färdas på samma sträcka en 

gång till. 

För att du ska få påbörja din cykling så är det viktigt att veta att det är hjälmtvång innan du 

lämnar växlingsområdet och att du inte får börja cykla förens du tagit dig ut över vindbryggan 

(barnloppet har sina cyklar vid simstarten) Funktionärer kommer finnas på plats och påminna 

dig om både hjälm och var du får börja cykla. Din resa ut ur staden kommer vara tydligt 

uppmärkt och kantad av funktionärer som visar vägen. I början färdas du på avspärrad väg för 

att efter ca 400 meter ansluta till Ödeshögsvägen. På denna väg färdas du tillsammans med 

file:///C:/Users/admin/Desktop/Vadstena%20Triathlon/Start-PM/www.vadstenatriathlon.se/karta
https://www.vadstenatriathlon.se/karta


vanlig trafik så vanliga trafikregler gäller samt sunt förnuft. Vi kommer ha skyltar och 

funktionärer ute längs vägarna för att påvisa andra trafikanter och göra din resa så säker som 

möjligt. För en tydligare bild och karta klicka på: www.vadstenatriathlon.se/karta. 

Löpning 

Barnloppet: 500 m (egen slinga) 
Supersprint: 2,5 km (1 varv)  
Sprint: 5 km (2 varv) 
Olympisk: 10 km (4 varv) 
 

När du kommit tillbaka till borggården och gjort dig redo för löpningen så färdas du ut genom 

portalen och ner mot simstarten. Väl där så tar du vänster ut mot piren. Efter du vänt och 

kommer tillbaka mot simstarten så följer du strandpromenaden hela vägen till klosterkyrkan 

där du till slut kommer ta höger genom parken. Härifrån jobbar ni er upp mot Storgatan för 

att avsluta med en ca 1 km lång spurt genom hjärtat av Vadstena med alla butiker och 

uteserveringar. Efter några minuter skymtar du slottet och då är det bara att ta i för kung och 

fosterland ☺ Supersprinten springer 1 varv, sprintdistans 2 varv och olympisk distans 4 varv. 

När man kommer in till målområdet för att varva så håller man HÖGER på målrakan. Det 

kommer vara tydligt utmärkt var man går i mål och var man varvar. Det är varje persons 

ansvara att ha koll på vilket varv man är ute på.  

Stafetten och företagsutmaningen som består av lag behöver lämna över sitt tidtagningschip 

till den andra deltagaren innan denna får ge sig iväg (fungerar som stafettpinne)  

 

Dryck- och vätskestationer 

I slottsparken bredvid scenen 

kommer det finnas stor vattendunk 

som ni själva kan fylla på vatten 

ifrån. På löpbanan kommer det 

finnas två vätskestationer med 

energidryck från vår sponsor Umara 

som ni kan ta; se kartan. 

Omklädning och väskförvarning 

 

Vi har inget område reserverat för klädombyte så det är ombyte ” i det fria” som gäller eller 

på någon av toaletterna. Man får inte vara avklädd i växlingsområdet. Det kommer finnas en 

väskförvarning för er deltagare inne på borggården. Ert startnummer fungerar som kvitto vid 

in- och uthämtning av väska.  

http://www.vadstenatriathlon.se/karta


Viktig information 

Försäkring och avanmälan vid sjukdom:  Som deltagare är du olycksfallsförsäkrad under 

tävlingen, för mer information klicka här. Evenemanget återbetalar inga startavgifter men 

med Folksams motionsloppsförsäkring så får du tillbaka startavgiften om du inte kan delta 

p.g.a. akut sjukdom eller olycksfall. Läs mer här: Motionsloppsförsäkringen 

Resultat: kommer att publiceras på Raceid’s hemsida här: Resultatlista 

Tidtagning: I startkuvertet finns ett tidtagningschip med kardborreband. Bandet med chipet 

ska vara fäst längst ner på vänster vrist under hela loppet. Inget chip = Ingen tid. Kontrollera 

särskilt att chipet sitter kvar efter att du tagit av dig ev. våtdräkt. Gå inte på 

tidtagningsmattorna innan du startat! Chipet kommer ge följande tider: simning, T1, cykling, 

T2, löpning och sluttid. OBS, tidtagningschippet måste lämnas tillbaka direkt efter målgång i 

målfållan. Borttappat chip medför en kostnad på 600 kr hos tidleverantören. 

Toaletter: Ett antal portabla toaletter kommer finnas i slottsparken bakom scenen, samt två 

inne i slottsvallen på borggården. 

Sociala medier, följ oss gärna! Vi finns på Facebook: Vadstena Triathlon och Instagram: 

@vadstenatriathlon. Under tävlingarna rapporterar vi flitigt i dessa kanaler. Tagga gärna egna 

inlägg med #vadstenatriathlon och #swedentriathlon. 

Foto och filmning: Under eventet så kommer företagen CS Kommunikationsbyrå samt Sport 

& Naturfoto att filma och fota loppet. Önskar ni ej medverka i något material så hör ni av er 

till oss. 

Massage: Våra vänner på Stjärnkliniken kommer erbjuda gratis massage i slottsparken under 

några minuter. Ingen förbokning krävs utan bara dyk upp och njut av lite välbehövlig 

behandling. 

Sjukvård: Vi kommer ha ett ambulansteam, Vadstena brandkår och sjöräddningen på plats 

med utbildade personal som kan ge snabb och trygg vård om så skulle behövas. 

Prisutdelning: Prisutdelning sker efter att topp 3 i samtliga åldersklasser är i mål samt att 

resultaten är godkända. Vinnare i totala cupen så fort poängen är räknade. Uppskattningsvis 

kl. 11.30 (Barnloppet), 12.45 (STC pojk/flick, ungdom och juniorer), 16.45 (SM dam & herr), 

17.30 (RM & Mastersklasserna) och 17.30 (Företagsutmaningen).  

Boende i Vadstena: Önskas boende under eventet så kan vi varmt rekommendera vår partner 

Starby Hotell. De har förmånliga paket där mat och logi ingår. Se denna länk för paketen: 

Boendepaket  

 

  

https://www.svensktriathlon.org/tavling/tavlingslicens/
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/motionsloppsforsakring
https://raceid.com/sv/races/6404/startlist
https://www.facebook.com/vadstenatriathlon2019/
http://www.instagram.com/vadstenatriathlon/
https://www.starbyhotell.se/vadstenatriathlon


Tack till alla våra sponsorer! 

 

Tack vare stöd från våra sponsorer och leverantörer så är detta motionslopp möjligt. Vi vill 

därför rikta ett extra tack till dessa företag som valt att stötta vår satsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Ett stort TACK även till alla volontärer som ställer upp och ser till att vi får en upplevelse som 

är värd att kallas för folkfest. Utan er hade vi inte haft något lopp       



 

Nu återstår bara att önska er alla ett stort LYCKA TILL. Glöm inte bort att ha kul och njut av 

omgivningarna!  

 

Hurtiga hälsningar från teamet bakom Vadstena Triathlon  

 

 

 

 


