
 
 

 

 

 

 

Husarö Runt 7 augusti 2021 
Årets grenar 

Husarö Runt, simning öppet vatten ca 6,5 km  

Husarö Runt, sprint 1,8 km  

Swimrun Husarö Runt 9,1 km 

Lagkapp med tre deltagare i varje lag som simmar sammanlagt ett varv runt Husarö. 

Anmälan gör du på https://raceid.com/sv/races/7822/about 

Vi hoppas ni kommer att trivas med tävlingen och njuta av skärgårdsmiljön på Husarö och de 
vackra vyerna i Stockholms skärgård. 

För mera information kontakta SS04 på kansli@ss04.se eller 08-837989 

 

 

 

Välkommen till Husarö Runt 



Hur tar jag mig till och från Husarö? 
1. Egen båt. Gästbrygga finns på bensinmacken vid ångbåtsbryggan. Du ska vara på Husarö senast 
kl 12:00 och hämta ut din badmössa om du åker egen båt. 
 
2. Cinderella II från Nybrokajen 10:00 - 12:30. Efter tävlingens slut går båten tillbaka från Husarö 
till Nybrokajen 18:40 -22:30.  
För att du ska försäkra dig om plats på båten ska Du boka biljett på www.stromma.se direkt efter 
att du registrerat din anmälan till tävlingen.  Du kan också boka bord i restaurangen för hemresan 
på telefonnummer 08-12004000. Obs! Viktigt att du bokar bord så snart som möjligt, dock senast 
en vecka före tävlingsdagen. Cinderella II behöver för sin planering känna till antalet 
restauranggäster i förväg. Du som äter middag får 50 kr rabatt på hemresan.  
 

 

 

Prisutdelning 
Prisutdelning äger rum 17:00 på tävlingsdagen vid Bystugan.  

Regler för tävlingen 
Tydliga banmarkeringar läggs ut. Ett stort antal följebåtar kommer bevaka tävlingen. 
Banmarkeringarna ska följas, gula bojar ska passeras till höger om bojen och röda bojar till vänster. 
Våtdräkt obligatoriskt. Du får själv välja modell av våtdräkt. 
Simboj obligatoriskt. (Swimmers safety buoy). Gäller dock ej Swimrun.   
Allt deltagande sker på egen risk.  
Max antal deltagare är 150 st. 
Tävlingen är sanktionerad av Svensk simförbundet. 
 

Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Solna Sundbyberg simsällskap 04 (SS04) och i samarbete med AB MF 
Personlig träning vad gäller swimrun. 



Avgifter 
Avgift för respektive lopp framgår av anmälningssystemet www.race.se. Om tävlingen måste 
ställas in pga. beslut från myndigheter återbetalas anmälningsavgiften med ett avdrag på 100 kr 
för administration. Ställs tävlingen in meddelas du om detta per mejl. 
 
Skulle tävlingen behöva avbrytas pga. dåligt väder eller annat skäl som arrangörerna inte kunnat 
förutse sker ingen återbetalning.  
 

Tidsschema  
10:00 Avgång med Cinderella från Nybrokajen 

12:00 Deltagare med egen båt ska anmäla sig till sekretariatet och hämta badmössor 

12:30 Cinderella anländer till Husarö 

12:40 Kort information 

12:45  Hämtning av badmössor och därefter ombyte på anvisade platser 

14:00 Start Husarö Runt, Lagkapp och Swimrun 

14:15 Promenad till Kalviken 

15:00 Start 1,8 km simning från Kallviken 

15:25 Beräknad målgång för segraren Husarö Runt 

17:00 Prisutdelning 

18:40 Hemresa från Husarö till Nybrokajen med Cinderella  

 

 

 

 

 
 
 



Bankartor 
Simning inklusive lagkapp 

 

Swimrun 

 


