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Kort beskrivning av Åland Triathlon Clubs/ Åland Events huvudevenemang 2017-2019 
 
ÅTRI/ ÅEs evenemangsportfölj fortsätter att växa och kommer under följande tre år att ha minst 7 evenemang, 
vilka kort presenteras i det här dokumentet.  
Trollingträffen är ett evenemang i sin egen klass, medan de övriga 6 evenemangen alla innehåller en eller flera av 
grenarna löpning, simning och cykling i olika kombinationer. Som arrangör vill vi att de flesta av våra evenemang 
skall vara tillgängliga för alla - samtidigt som nybörjaren känner att det är ett passande lopp att börja med skall den 
erfarna tävlaren känna utmaningen och proffsigheten i evenemangen. Som samarbetspartner för evenemangen 
kan man också se dem som en del av arbetsplatsens/ företagets friskvårdstänkande och erbjuda arbetstagare att 
delta i loppen kostnadsfritt eller till ett reducerat pris (beroende på hurudant avtal som görs upp). 
Undertecknad funderar gärna på lösningar för ett passande samarbete med just dig och ditt/ ert företag! 
 
 

 Trollingträff Åland 
 
Träffen har arrangerats sedan 1993 av Visit Åland. År 2015 ordnades träffen av Åland Turisminvest med första 
gången all verksamhet (start, invägning prisutdelning etc) under evenemanget koncentrerat till ett ställe, vilket 
tilltalade deltagarna och fick en fortsättning då ÅE tog över arrangemanget. Under tidigare glansdagar har tävlingen 
haft upptill 100 lag (med 2-4 deltagare/ båt), 2016 hade tävlingen 39 lag. Med tävlingen koncentrerad till ett ställe 
är 70-80 lag den maximala mängdlag som kan delta, och räknas med att nås inom 1-2 år. Främst finska lag, men allt 
flera svenska lag deltar och därtill bl.a. danska och baltiska lag finns med bland deltagarna. Trollingträffen är ett 
evenemang där deltagarna i 2,5 dagar spenderar sina dagar ute i sina båtar med hopp om att fånga både den 
största laxen men också den största totala mängden.  
Trollingträff Åland arrangeras nästa gång 31.5-3.6.2017 (preliminärt 30.5-2.6.2018, 29.5-1.6.2019) med Käringsund 
Resort & Conference som tävlingscentrum, i ett nära samarbete med Käringsunds gästhamn. Deltagarna ska även 
2017 erbjudas service som bl.a. båtplats, middagar, möjlighet till matlådor ombord och bastu & gemensam 
samvaro efter dagens fiske. Vinsterna i denna tävling är av stor betydelse, har visat sig kunna vara avgörande om 
lag väljer att delta eller inte. Utöver själva tävlingen skall ålänningar (och andra intresserade) lockas till 
tävlingscentret bl.a. genom utställning/ marknad av olika företag vilket skall jobbas mera på inför nästa upplaga av 
Trollingträff Åland. 
Mera info på www.trollingtraff.ax som kommer att uppdateras under januari-februari samt anmälningar börjar tas 
emot. 
 
 

   Käringsundsloppet 
 
Loppet ordnades första gången för några år sedan av ÅID som ett ”jubileumslopp” för ett cykelintresserat 
födelsedagsbarn och har fortsatt att arrangerats som ett omtyckt sommarjippo. Ifjol övertogs loppet av Åland 
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Triathlon Club, som även 2016 hade huvudansvar för evenemanget och inför årets lopp togs flera steg mot att bli 
ett större profilevenemang. 
Vi fortsätter att hålla fast vid ursprungstanken om ett tvättäkta semesterlopp på cykel för den som vill trampa en 
runda en sommarförmiddag på en vanlig cykel och därmed finns motionsklasserna kvar på både 85- och 33km 
banan. Den längre sträckan passar för den lite vanare cyklisten som vill ha en längre utmaning medan den kortare 
sträckan passar bra för nybörjaren. För att göra loppet lämpligt för ännu flera motionärer och semesterfirare så 
utökades loppet med en drygt 10kms motionssträcka som i första hand var tänkt för loppet yngre deltagare men 
öppen för alla åldrar. Största nyheten år 2016, och ett första steg mot ett kändare profilevenemang var att även 
erbjuda tävlingsklasser. Både för att locka flera cyklingsentusiaster utifrån Åland samt erbjuda våra egna cyklister 
även tävling på hemmaplan kunde man välja mellan att delta i en herr- eller damklass på den 85km 
bansträckningen. Käringsundsloppet 2016 lockade drygt 60 deltagare, vilket var en ökning på några tiotal från 
tidigare år.  
2017 kommer loppet att ordnas 1.-2.7 ( preliminärt 29.6-1.7.2018, 28.-30.6.2019) och kommer då att erbjuda en 
ny, längre tävling på ca 170km som tar deltagarna till den östra skärgården. 85-, 33 och 10km bansträckningarna 
kommer att finnas kvar som motionsklasser. Loppet blir ett två dagars lopp med målet att ha minst 100 deltagare 
med i loppet. 
Mera info på www.karingsundsloppet.ax som kommer att uppdateras under januari-februari samt anmälningar 
börjar tas emot. 
 
 

    Semesterloppet 
 
Semesterloppet som ordnades första gången 1982 är ett lopp med en av de längre traditionerna på Åland. Det är 
ett motionslopp längs skogsvägar och stigar i en vacker Eckerö- natur, de senaste åren i Käringsundsbyn, som alltid 
ordnas andra lördagen i juli. Semesterloppet har ordnats i EIKs regi men inför 2016 års upplaga övertog ÅTRI 
tillsammans med ÅE huvudarrangörskapet av denna familjemotionsfest.  
Liksom tidigare år kunde deltagarna välja mellan 4-, 8 och 12kms bansträckningar och det kan man även i 

fortsättningen göra. Nyhet var en 1km bana med målet att göra loppet lämpligt för alla åldrar, vilket var omtyckt 

och kommer att få en fortsättning. Semesterloppet är och kommer att förbli ett roligt och rätt kravlöst motionslopp 

som dock skall växa och ge glädje åt flera deltagare. Med exakt 100 deltagare på startlinjen år 2016 kom vi ett steg 

närmare tidigare rekord på drygt 200 deltagare som inom de kommande 2-3 åren skall öka med ytterligare några 

hundra.  

Semesterloppet ordnas nästa gång 8.7.2017, därefter preliminärt 14.7.2018 och 13.7.2019. 

Mera info på www.semesterloppet.ax som kommer att uppdateras under januari-februari samt anmälningar börjar 

tas emot. 
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     Bomarsund Trailrun 

 
Bomarsund Trailrun ordnades första gången sommaren 2015 av Åland Triathlon Club. Ett lopp som direkt fick god 

feedback av deltagarna och som vi arrangörer upplevde att vara ett lopp som definitivt är värt att fortsätta 

utveckla. Därför ordnades 2016 tidernas andra trailrun-lopp på Åland, med aningen små justeringar från den första 

upplagan. Den knappt 12km bansträckningen blev med en litet tillägg exakt 12km (Long) och därtill erbjöds i år 

också ett 4,5km (Short) alternativ för att göra evenemanget passande för en större målgrupp. Från 60 deltagare i 

premiären hade vi andra året med totalt 101 deltagare som sprang längs de befintliga vandringslederna vid 

Bomarsund, i en tidvis rätt utmanande terräng. Även 2016 var deltagarna rätt så trötta, men nöjda över sin insats, 

över banan och omgivningen som också är intressant ur ett historiskt perspektiv. 

Trail Run är en motionsform där deltagarna skall ta sig fram enligt markerade stigar i sitt eget tempo och har på flera 

hålls vunnit allt större attraktion bland löpare dels för att det är en spännande motionsform men även för att man 

upplever omgivningen/ naturen på ett helt nytt sätt.  

I samband med sommarens trailrun inleddes ett samarbete med Ålands Simförening som samma dag ordnade 

Bomarsund Open Water Challenge. Upplägget var lyckat och kommer att få en fortsättning 2017 när evenemangen 

ordnas 5.8.2017 (preliminärt 4.8.2018, 3.8.2019) och räknar med att locka upp mot 200 deltagare.  Att ordna 

loppet i början passar både evenemangsmässigt men även historiskt bra in eftersom slaget om Bomarsund 

avgjordes i augusti 1854.  

Kommunen, Museibyrån och aktörer i näromgivningen är positiva till evenemangen, och med ännu bättre 

framförhållning ska vi jobba för ett ytterligare större samarbete och ett folkligt jippo i samband med tävlingarna. 

Mera info på www.bomarsundtrailrun.ax som kommer att uppdateras under januari-februari samt anmälningar 

börjar tas emot. 

 

   Käringsund Triathlon 
 

Käringsund Triathlon ordnades 2016 för 8:e gången, för 4:e gången med Åland Triathlon Club (ÅTRI) som lokal 

huvudarrangör och första året som föreningen hade helhetsansvar för hela tävlingen efter att samarbetet med 

finska Team 226 som planerat avslutades året innan. Team 226 fanns dock med som funktionärer med ansvar för 

vissa poster. 

Traditionsenligt inleddes triathlon-helgen med lagtävling (sprintdistans) på fredag, som gick under namnet 

Klingbergs-stafetten och hade utökats med nya klasser. Förutom herr/mix- och damklass kunde lagen i år välja 

familje- eller företagsklass, där den sista som väntat lockade flest lag. Stafetten har hittat sin plats på fredag-

eftermiddag och är en riktig kick-start på den kommande triathlon-helgen.  
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Lördagens individuella starter bjöd också på en del förändringar och nyheter. ½ distansen (1900m- 90km- 21km) 

fanns kvar från tidigare, medan den individuella sprinten hade fått ge plats åt en riktigt nybörjarvänlig supersprint 

(400m – 10km – 2,5km). Nytt var också olympisk distans (1500m - 40km - 10km) som hade flest deltagare som 

passerade mållinjen. Totalt hade de individuella starterna 233 deltagare (juniorstarter medräknade) samt de ca 20 

knattarna som inte får en tid och därmed inte finns med i statistiken.  Under det två dagars evenemanget provade 

totalt ca 370 personer på triathlon och därmed närmar vi oss den magiska siffran på 500 deltagare som vi vill nå till 

nästa.  

2017 når vi också ett tidigare mål att bli ett större och mera professionellt evenemang när vi inför 2017-18 har 

beviljats att ordna FM på olympisk distans (samt junior-FM på sprintdistans), vilket vi är glada och stolta över. 

Förutom att målmedvetet fortsätta följa och utveckla de linjer vi tidigare haft så ställer även FM-statusen nya krav 

på oss, både i planerings- och förberedande skedet men framförallt under själva tävlingshelgen som ordnas 25.-

26.8.2017 (preliminärt 24.-25.8.2018, 23-24.8.2019). Vi fortsätter också som enda skandinaviska kvaltävling till den 

anrika Escape From Alcatraz- triathlontävlingen som årligen ordnas i San Francisco. 

Trots att evenemanget fortsätter att växa är vi som arrangörer stolta över att deltagarna ger feedbacken om 

känslan av ett litet och familjärt evenemang som välkomnar alla och som de gärna deltar i på nytt. Vi jobbar för och 

håller fast vid vår grundtanke att det ska vara ett evenemang för alla, där distanserna inte ska vara ett hinder från 

att delta. Både gammal och ung, både mera och mindre tränade ska kunna vara med och få uppleva den härliga 

samvaron triathlonsporten kan erbjuda. Vi kommer i år även att införa nyheten Käringsund Aquathlon Special – ett 

lopp menat för barn och vuxna som har någon form av utvecklingsstörning.  

Mera info på www.triathlon.ax , via vilken man också kan anmäla sig till loppet! 

  Åland Swimrun 

Swimrun är en sport där deltagarna flera gånger växlar mellan simning och löpning utan att stanna emellan. 

Tävlingar utförs vanligen i lag på två personer men finns också stafetter för större lag samt individuella tävlingar. 

Sträckorna och proportionen mellan sim- och löpsträckorna varierar mellan olika arrangemang. Första swimrun-

tävlingen ordnades i Sverige 2006 och var framtill 2011 den enda i sitt slag. De senaste åren har tävlingen speciellt 

på svenska sidan ökat kraftigt, men även i Finland finns idag några swimrun-tävlingar. 

I september 2015 ordnade Åland Triathlon Club (ÅTRI) ett testlopp på 12-13km för några personer. Feedbacken var 

överlag positiv. Planeringen och utvecklingen fortsatte – slutresultatet blev Åland Swimrun som hade sin premiär i 

september 2016! ”Testbanan” utvecklades aningen och blev loppets Sprint- sträcka på 15km med start och mål i 

Käringsund. För att erbjuda något extra, och få visa upp vår enastående skärgård är den s.k. Long-sträckan en riktig 

kraftprövning på ca 50km. Från starten vid Havsvidden tog sig deltagarna längs de yttersta öarna till Käringsund – 

en tuff men vacker upplevelse som deltagarna var stolta över att ha genomfört! 

Evenemangets slogan ”Tough Enough” känns helt rätt och beskrivande för Åland Swimrun, där inte heller sprint-

sträckan är tänkt för helt nybörjare. Tävlingen ska förbli en tuff tävling, men kommer i nästa år även att erbjuda en 

kort, nybörjarvänlig bana där både ålänningar och familjemedlemmar till övriga deltagare kan få testa på grenen. 

Åland Swimrun ordnas samma lördag som Skördefesten, dvs 23.9.2017 (preliminärt 22.9.2018, 21.9.2019) och 

räknar med i nästa år locka ca 70- 80 deltagare. Long- sträckan, där man alltid deltar parvis kommer bl.a. att 

begränsas med max. antal lag. Long-sträckan kommer att ha FM-status och därmed kommer tidernas första FM i 
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swimrun att avgöras på Åland. På Short – sträckan (tidigare Sprint), och den kommande nybörjarsträckan 

Supersprint väljer man om man deltar ensam eller parvis. Att få delta ensam har visat sig vara mera ovanligt och 

kan även bli en nisch som lockar deltagare till Åland Swimrun, utöver den tuffa utmaning som loppet redan 

erbjuder.  

Mera info på www.swimrun.ax som kommer att uppdateras under januari-februari samt anmälningar börjar tas 

emot. 

 

  Åland Marathon & ½ Marathon 
 

Åland Marathon & ½ Marathon fortsätter att förvandlas och blev efter några snabba beslut ett stadslopp inför 

senaste upplaga av tävlingen. Totalt 104 deltagare sprang antingen 42,2km, 21,1km, 10km eller 5km längs den 

4690m bana som hade start och mål vid Hotell Arkipelag, som även erbjöd utrymme för tävlingskansli samt dusch- 

och bastumöjligheter. Loppet är ett publikvänligt lopp där anhöriga och övriga intresserade lätt kan följa med 

löparnas framfart och heja på deltagarna, vilket förhoppningsvis kan göra loppet till en liten ”folkfest” den sista 

lördagen i oktober. De kortare bansträckningarna öppnar också loppet för flera deltagare, medan långdistansarna 

har förmånen att lätt bli bekanta med den relativt korta rutten och kan lägga upp sin löpning för loppet. Med 

väldigt små höjdskillnader är det även ett lättsprunget lopp, med möjlighet till rekordtider.  

Åland Marathon & ½ Marathon ordnas nästa gång lördagen 28.10.2017 (preliminärt 27.10.2018, 26.10.2019) med 

start och mål på samma plats, på samma korta bana och rätt sent under året vilket kan utvecklas till att bli ett 

avslutningslopp för flera aktiva löpare. Målet att ha minst dubbelt flera deltagare med oss då, d.v.s. över 200 

deltagare. 

Mera info på www.alandmarathon.ax som kommer att uppdateras under januari- februari samt anmälningar börjar 

tas emot. 

 

 

Undertecknar kommer gärna med mera info samt svarar på frågor om de olika evenemangen. Vi kan träffas och jag 

berättar mera om våra evenemang utan att ni binder er till något. 

 

 

Mvh, Ia Colérus 
Projektledare, Åland Event 
 
Tfn 040-522 3823 
E-post: ia.colerus@alandevent.com 
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