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Speedway / Sidan 30–31

Pedersen  
vill nå ikaPP 
Woffinden
Dackarnas stjärnförare 
Nicki Pedersen ligger tvåa, 
åtta poäng efter Tai Woffin-
den i GP-serien. Efter kväl-
lens tävling på hemma-
banan hoppas han att det 
avståndet har minskat.

Fotboll / Sidan 34

Hamrén ser 
fram emot  
vm-lottningen
Sverige har hamnat i tredje 
seedningsgruppen i VM-
kvalet och riskerar mycket 
tufft motstånd. Förbunds-
kaptenen Erik Hamrén ser 
med spänning fram emot 
kvällen.

Kalmar. Den relativt nya 
sporten kom från början till 
genom två Stockholmskillar 
som slog vad om att komma 
över till en ö först genom att 
simma och löpa.

Armén använde sedan 
tävlingen som träning och 
utvecklade därigenom lop-
pet.

I dag får Kalmar uppleva 
Swimrun när ett testlopp 
utförs inför den riktiga pre-
miären 2016.

– Det är ganska naturligt 
att göra loppet här. Gör du 
detta i annan stad så vet folk 
knappt vad det är. Här är folk 
nyfikna och på hugget 
direkt, de suger åt sig som 

svampar. Publikmässigt tror 
jag Kalmar är unikt. Kalmar 
är också en av de största stä-
derna i Sverige vad gäller tri-
athlon och simning, säger 
tävlingsarrangören Jonas 
Carlander.
Vad gör Swimrun Kalmar 
unikt?

– Vi har en kustlinje och vi 
gör ett stadslopp. Annars är 
de flesta Swimrun-lopp i 
skärgården och svåra att se, 
detta blir mer i staden.

Tävlingen går ut på att i 
par ta sig runt en slinga på 
cirka 18 kilometer – eller det 
dubbla. Simning varvas med 
löpning i vartannat och 
paret får aldrig skiljas åt. 

Sim- och flytredskap får 
medtas – men alla föremål 
måste tas med under hela 
loppet.

– Hittills har det varit en 
rätt extrem sport. Vår tanke 
är att göra det mer folkligt 
och festligt och låta folk testa 
på det. När man tävlar ska 
det bli en upplevelseidrott 
med naturen och vattnet.

Dagens pilotlopp sker 
med ett 30-tal utvalda del-
tagare. Starten sker vid 
Kalmar sundsparken och 
den jublande målgången på 
Larmtorget. Nyfikna åskå-
dare rekommenderas till 
Kattrumpan runt klockan 
14.30 där de får chansen att 

ställa frågor till de tävlande, 
innan de kämpar sig vidare.
Var är den tuffaste passa-
gen?

– Simsträckan i Systra-
strömmen är tuffast utan 
tvekan. Det är motströms. 
Den långa löpsträckan nord-
väst är också tuff.
Var är det som vackrast?

– Längst norrut vid badet. 
Eller var är det inte vackert? 
Egentligen är det vackert 
överallt om jag ska vara helt 
ärlig, säger Jonas Carlander.
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●● Den hårda tävlingen utvecklades av armén.
●● Nu får Kalmar chansen att se Swimrun på nära håll. 

– Publikmässigt blir Kalmar unikt, säger Jonas Carlander.

Tävlingsarrangören Jonas Carlander medverkar själv i dagens pilotlopp som handlar om att testa banan inför det riktiga premiärloppet 2016. Foto: DaviD Bergström

% Fakta

Kalmar Swimrun

Pilotloppet startar i dag 
14.00. Starten är vid 
Kalmar sundsparken.  
Målgång cirka 16.00.
Det riktiga premiärloppet 
sker den 16 juli 2016.
Totalsträckan ligger på 
cirka 35 kilometer, då 
springer tävlarna två varv på 
cirka 18 kilometer där löp-
ning varvas med simning.
Arrangörer är Jonas Carlan-
der tillsammans med Hen-
rik M lindgren.
Den officiella kartan har 
ändrats efter den senaste 
veckans testlopp. De 
största ändringarna berör 
sim passagerna norr om 
Ölandsleden.

Arméloppet testas i Kalmar


