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Åland Events huvudevenemang 2018 
 
Åland Events evenemangsportfölj består idag av sju kvalitativa evenemang som kort presenteras i detta dokument. 
Trollingträff Åland är ett evenemang i sin egen klass, medan de övriga 6 evenemangen alla innehåller en eller flera moment av 
grenarna löpning, simning och cykling i olika kombinationer.  Som arrangör jobbar vi målmedvetet för att de allra 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. Det här gör vi genom att erbjuda olika distanser och 
klasser under samma evenemang. Som samarbetspartner kan företag erbjuda sina anställda att delta i något av loppen som en 
del av arbetsplatsens hälso- och friskvårdverksamhet. 
Undertecknad funderar gärna på lösningar för ett passande samarbete med just dig och ditt/ ert företag! 

 Trollingträff Åland 
Trollingträff Åland är ett evenemang där deltagarna spenderar 2,5 dagar ute i sina båtar med hopp om att fånga både den 
största laxen men också den största totala mängden. Träffen har arrangerats sedan 1993, bl.a. av Visit Åland. År 2015 
ordnades träffen av Åland Turisminvest med första gången all verksamhet (start, invägning prisutdelning e.t.c.) koncentrerat 
till ett ställe, vilket tilltalade deltagarna och fick en fortsättning då Åland Event tog över arrangemanget. Under tidigare 
glansdagar har tävlingen haft upptill 100 lag (med 2-4 deltagare/ båt). 2016 hade tävlingen 39 lag och 2017 just 60 lag. I år 
(2018) räknar vi med att uppnå 70-80 båtar, vilket är det maximala antalet lag som i dagsläget kan delta. 
Tidigare har finska lag varit i majoritet, men svenskarnas och även danskarnas deltagande ökar hela tiden. Trollingträff Åland 
arrangeras nästa gång 6.-9.6.2018 med Käringsund Resort & Conference som tävlingscentrum, i ett nära samarbete med 
Käringsunds gästhamn. Deltagarna erbjudas även i år 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. Det är målmedvetna deltagare som har planerat sitt deltagande i god tid och satsar 
hårt på tävlingen. Utöver själva tävlingen skall ålänningar (och andra intresserade) lockas till tävlingscentret bl.a. genom 
utställning/ marknad av olika företag. 
Mera info på www.trollingtraff.ax  

 

   Käringsundsloppet 
Loppet ordnades första gången år 2010 sedan som ett ”jubileumslopp” för ett cykelintresserat födelsedagsbarn och har 
fortsatt att arrangerats som ett omtyckt sommarjippo. Loppet har stegvis utvecklats och är idag ett kombinerat motions- och 
tävlingslopp på cykel med distanser både för nybörjaren och semesterfiraren samt för den vana cyklisten som vill ha 
utmaningar. 
I ett av stegen mot att bli ett större profilevenemang erbjöds 2016 första gången regelrätta tävlingsklasser på 85km distansen. 
2017 tog vi fram en ny, längre sträcka på ca 170km som tog deltagarna från Eckerö – Föglö- Kumlinge- Vårdö – Eckerö. De rätt 
få, men nöjda deltagarna kom i mål ca 12h efter start och var överens om att det här var värt att bygga vidare på. I år kommer 
max. 30 deltagare att få möjligheten att uppleva stora delar av Åland i ett 170kms kombinerat landsvägs- och tempolopp längs 
de röda, åländska vägarna. 
För att även hålla fast vid ursprungstanken om ett tvättäkta semesterlopp på cykel som passar för nybörjaren, för familjens 
yngre deltagare eller den som bara vill trampa en runda en sommarförmiddag på en vanlig cykel kommer motionssträckorna 
på 11-och 33km att finnas kvar. Den tidigare sträckan på 85km växer sig till 110km och på så sätt en lite större utmaning för 
vana cyklisten. Datum för årets upplaga är 30.6-1.7.2018.  
Med den långa utmaningen på 170km, och den lite förlängda motionssträckan på nu 110km är målet att locka flera deltagare 
både från svenska och även finska sidan hit för att delta i Käringsundsloppet. Med de kortare sträckorna ska vi få med flera 
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ålänningar samt de turister som råkar befinna sig på ön vid tidpunkten. Käringsundsloppet har flera år haft mellan 50-70 
deltagare, ifjol en liten dipp ner till 44 deltagare. Målet är att i år ha totalt min. 100 deltagare på de fyra olika distanserna. 
Mera info på www.karingsundsloppet.ax som kommer att uppdateras under vintern 2018 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. Datum för årets upplaga är 14.7.2018. Semesterloppet har ordnats i EIKs regi men inför 2016 års upplaga 
övertog Åland Triathlon Club/ Åland Event arrangörskapet av denna familjemotionsfest.  
Semesterloppet är och kommer att förbli ett roligt och rätt kravlöst motionslopp som dock skall växa och ge glädje åt flera 
deltagare. Det lockar både återkommande deltagare från år till år men även hela semestrande familjer hittar sig ibland lite 
oplanerat på startlinjen. I Semesterloppet springer de glada motionärerna i samma klass som de som tävlar om att få en bra tid 
– alla är lika välkomna. Var och en får välja den sträcka som passar dem bäst – du kan välja mellan 12km, 8km, 4km och 1km. 
2016 hade vi 100 deltagare på startlinjen, 2017 var de drygt 110 st – målet för 2018 är minst 130 deltagare och inom några år 
skall deltagarna vara 200-300. Förutom att locka med de turister som finns på Åland den andra lördagen i juli så ska vi jobba 
för att få flera ålänningar med i loppet igen. Kombinera loppet med t.ex. ett besök på någon av familjeaktiviteterna i Eckerö 
och en bit god mat på någon av restaurangerna i byn – en perfekt ”hemester”-dag för hela familjen. Kompis- eller arbetsgänget 
kanske istället kombinerar loppet med en bastukväll i goda vänners lag. 
Mera info på www.semesterloppet.ax som kommer att uppdateras under våren 2018 samt anmälningar börjar tas emot. 

 

     Bomarsund Trailrun 
Bomarsund Trailrun ordnades första gången sommaren 2015 och fick direkt en god feedback av trötta men nöjda deltagare. Vi 

som arrangörer såg potentialen i loppet som nu har ordnats tre år i rad. Den fjärde upplagan genomförs lördag 4.8.2018 då 

deltagarna förutom de tidigare Long på 12km och Short på 4,5km även kan välja nyheten Minitrail på ca 1km. Loppet går längs 

befintliga vandringsleder, i en tidvis rätt utmanade terräng vilket gör att loppet kan kännas tyngre än det låter. Förutom den 

fysiska utmaningen och de härliga vyerna längs rutten är loppet också intressant ur ett historiskt perspektiv eftersom banan 

går rakt igenom områden där andra fighter pågick i augusti 1854 d.v.s. då Bomarsundtiden fick ett abrupt slut. 

Deltagarantalet har under de tre första åren varierat mellan 60-101 deltagare, i år (2018) är målet att ha totalt minst 120 

deltagare på startlinjen. 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. Man måste ta hänsyn till hur terrängen ser ut vilket leder till att 

större delar av kroppen får jobba – träningen blir mera omväxlande än vanlig traditionell löpning. 

Sedan 2016 har Ålands Simförening ordnat tävlingen Bomarsund Open Water Challange samma dag som trailrunningen, vilket 

ger ett mervärde för båda evenemangen. Starttiderna är upplagda så att man både hinner simma och springa. Eller heja på 

varandra om man inom familjen eller kompisgänget deltar i olika lopp.  

Ålänningar, svenskar och finländare brukar finnas bl.a. deltagarna men årligen också både gäster längre ifrån som har vägarna 

förbi Åland i bästa semestertider för dem. I samarbete med Eckerö linjen ska vi i år göra en satsning på att få flera svenskar till 

Åland specifikt för det här loppet genom att erbjuda dem möjligheten till en endags ”all inclusive”- träningsresa med bl.a. egen 

busstransport direkt från färjan till Bomarsund och tillbaka.  

Mera info på www.bomarsundtrailrun.ax som uppdateras under vår-vintern 2018  samt anmälningar börjar tas emot. 
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   Käringsund Triathlon 
Käringsund Triathlon ordnades första gången år 2009, d.v.s. årets upplaga som arrangeras 31.8-1.9.2018 är den 10:e i 

ordningen. Tävlingen har vuxit till sig under åren, både sett på antalet deltagare och vad som evenemanget fungerat som värd 

för. T.ex. 2017-2018 är Käringsund Triathlon stolt arrangör av FM på olympisk distans samt junior-FM på supersprintdistans. 

Samarbetet med Escape From Alcatraz, där vi har fungerat som enda skandinaviska kvaltävling till den anrika tävlingen är 

avslutat, men vi spanar efter nya utmaningar för kommande år. 

Evenemanget utvecklas på olika sätt men håller vi fast vid traditioner som bl.a. är att inleda helgen med lagtävling 

(sprintdistans) på fredag som just nu går under namnet Klingbergs-stafetten. Stafetten är för de flesta ett lekfullt jippo 

uppdelad i följande fyra klasser: herr/mix-, dam-, familje- och företagsklass.  Stafetten är en riktig kick-start för den kommande 

triahtlon-helgen. 

Vi håller också fast i 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. Det skall finnas en start för alla och därmed har vi hela 9 (!!) olika starter på lördagen – allt från 

knattar (20m – 300m – 300m) och minitriathlon (100m – 3km – 1km) för de yngre till supersprint (400m – 10km- 2,5km) till de 

lite äldre ungdomarna och triathlon-nybörjarna. Därtill erbjuds olympisk distans (1500m – 40km – 10km) och ½ distans (1900m 

– 90km – 21km) för dem som vill ha en tuffare tävling. Fjolårets nyhet Aquathlon Special menat för barn och vuxna som har 

någon form av utvecklingsstörning kommer också att finnas med 2018. 

År 2017 hade vi totalt 324 deltagare + ca 20 knattar som inte får en tid och därmed inte finns med i statistiken. Vi har nu några 

år siktat mot den magiska siffran på min. 500 deltagare vilket vi tror att vi ska nå i år. Ett lyckat FM- år 2017 skall få ännu flera 

FM-sugna finländare att komma hit i år. Även besök av flera svenskar räknar vi med när Stockholm Triathlon i år inte ordnas 

samma helg som vår tävling. Det finns även gott om plats i lagstafetten dit vi skall jobba för att få med speciellt flera åländska 

lag. 

Det tredje som vi också vill hålla fast vid, även fast evenemanget växer och är ett av våra flaggskepp just nu, är känslan av ett 

litet, välkomnade och familjärt evenemang som välkomnar alla finns kvar. Vi får återkommande feedback om att det här 

uppskattas bland våra deltagare vilket gör det ännu viktigare för oss att upprätthålla. Vi visar ett genuint intresse för varje 

deltagare som är med oss vilket gör att de gärna kommer igen. 

Mera info på www.triathlon.ax  som kommer att uppdateras i januari. Anmälningen öppnas i mars. 

 

  Åland Swimrun 

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

alltså med löpskorna på och springer iklädd våtdräkt. 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 Finland och övriga världen kommer efter i god takt. 

Hösten 2015 ordnades ett första testlopp på Åland och i september 2016 var det dags för premiären för Åland Swimrun som 

då erbjöd en kortare utmaning på 15km och en rejäl utmaning på drygt 50km. Den kortare med start och mål i Käringsund, den 

senare med start vid Havsvidden och målet i Käringsund. Den här kraftprövningen har det ”stora extra” som ska locka hit 

swimrun-eliten för att kämpa sig igenom dessa tuffa kilometrar i vår enastående skärgård. Evenemangets slogan ”Tough 

Enough” känns helt rätt och beskrivande för Åland Swimrun, där inte heller Short-sträckan på 15km är tänkt för helt nybörjare. 
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Supersprint på 3,5km (nyhet 2017) passar istället den som vill prova på sporten eller kanske genomför en swimrun-tävling 

tillsammans med barn och ungdomar i familjen. 
Åland Swimrun ordnas samma helg som Skördefesten, dvs nästa gång 21.-22.9.2018. Det tidigare en dags evenemanget blir ett 

två dagars när den korta och nybörjarvänliga rutten Supersprint genomförs på fredag, medan Long och Short ordnas på lördag.  

2017 avgjordes tidernas första öppna finska mästerskap i swimrun på Long-distansen. Även i år (2018) är Åland Swimrun stolta 

FM-arrangörer i swimrun. 

Premiäråret 2016 hade tävlingen 24 deltagare, i fjol (2017) hade vi 41 deltagare. Målet är ha minst 10 deltagare på startlinjen i 

Åland Swimrun 2018. Long-distansen har plats för max 30 lag och avgörs alltid parvis. Short-sträckan deltar man i parvis eller 

individuellt. Att få delta ensam är mera ovanligt i swimrun och är en nisch vi ska locka deltagare med. Till supersprint anmäler 

man sig individuellt men inget hindrar att man tar sig parvis eller i grupp längs banan. 
Mera info på www.swimrun.ax som kommer att uppdateras under vintern 2018 samt anmälningar börjar tas emot. 

 

  Åland Marathon & ½ Marathon 
Åland Marathon & ½ Marathon flyttade hösten 2016 in till Mariehamn och där tänker det stanna! Feedbacken från deltagare 

2016-2017 har varit positiv över att ha loppet inne i stan. Även Hotel Arkipelag som tävlingscentrum, där deltagarna erbjuds 

både dusch- bastu-och övernattningsmöjligheter har uppskattats och kommer förhoppningsvis att få fortsätta. Inresande 

deltagare kan lätt låta deltagandet i Åland Marathon & ½ Marathon bli ett skönt avbrott i vardagen där man kombinerar 

tävlingen med ett par dagars vistelse på en spännande liten ö. 

Åland Marathon & ½ Marathon ordnas nästa gång lördagen 27.10.2018 och erbjuder då samma sträckor som de senaste två 

åren dvs hel- och halvmarathon  samt 10km (Milen) och 5km (½ Milen). Loppet går längs gångbanor i centrala Mariehamn på en 

< 5km banan vilket gör stadsloppet både oerhört publikvänligt oh även lätt för tränare/ anhöriga att ge fram den rätta 

langningen, peppa med de rätta orden och heja på sin deltagare med jämna mellanrum. Tillsammans med samarbetspartners 

är målet att få till en liten ”folkfest” som kan locka även en del icke deltagande ålänningar ut ur husen den sista lördagen i 

oktober 

Premiäråret 2016 i stan hade vi 104 deltagare på startlinjen, ifjol (2017) hade vi 287 deltagare med i loppet. Målet i år (2018) 

är att ha minst 350 deltagare med i Åland Marathon & ½ Marathon. Tidpunkten dvs rätt sent under året gör att det lockar allt 

flera löpare att springa sitt avslutningslopp för säsongen på Åland. De små höjdskillnaderna leder till ett lättsprunget lopp med 

möjligheter till rekordtider som kan vara något flera vill uppnå. De varierande distanserna på allt från 5 till 42,2km gör att även 

det här evenemanget lämpar sig för en större målgrupp – allt från nya motionärer till erfarna långdistanslöpare i alla olika 

åldrar. År 2017 genomfördes ÅM i marathon vilket får en fortsättning även 2018 och skall locka flera åländska deltagare att 

stanna på hemmaplan den helgen. 

Mera info på www.alandmarathon.ax som kommer att uppdateras under vintern – våren 2018 och 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 040-5223823, e-post: ia.colerus@alandevent.com 
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