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Målgång Kalmars egna Per Eriksson kom och kollade läget, och blev 
intresserad av att själv köra nästa år.

– Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, sa Beata Gold som 
var på plats för att titta tillsammans med barnen Olivia, 6 år och 
Robin, 3 år.

Jenny och Fredrik Lindh trotsade vädret för att kolla på simningen. 
– Det verkar vara en rolig grej som passar alla då man kan välja 
distans, sa paret. 

Trots regn och blåst blev Lasse och Ing-Marie Andersson sugna på 
att själva vara med nästa år. 

Arrangörerna Jonas Carlander och Henrik M Lindgren var nöjda 
med dagen trots det dåliga vädret. De planerar att hålla ytterligare 
ett utvärderingslopp när väderprognosen ser bättre ut.

Triathleterna Henrik Brovell och Marcus Alexandersson var nöjda 
med sin insats. Båda tror att det blir bättre och häftigare nästa år 
när allt är på riktigt och de även får möjlighet att springa. 

Adam Nilsfors och Hampus Horndahl fick äran att bana simväg för 
resten av deltagarna.

Marie Åberg Petersson och Sofia Stenborg var några av de få tjejer 
som ställde upp. De  tyckte det var roligt trots vädret, som de be-
skrev som katastrofalt.

KalleP var på plats med ett hundratal andra 
åskådare när deltagarna i Swimrun Kalmar 
slöt upp på Kattrumpan under pilotloppet.

Piskande regn, blåst och hot om åska avskräckte inte de 
omkring 30 deltagarna i pilotloppet för Kalmar Swim-
run, men tyvärr fick man korta ner banan rejält. Löp-
ningen togs bort och simsträckan gjordes kortare, men 
busvädret till trots var det ett glatt gäng som mötte pu-
bliken. 
– Kalmar känns som den perfekta staden att arrangera 
swimrun i, sa upphovsmakarna, Henrik Lindgren och 
Jonas Carlander, som trots att pilotloppet inte gick som 
planerat, ser fram emot den stora premiären om ett år, 
den 16 juli 2016. 

Swimrun fungerar så att man i lag om två personer ska 
ta sig runt en bana genom att simma och springa. Både 
simning och löpning sker i våtdräkt, lätta skor och bad-
mössa. Eventuellt ytterligare hjälpmedel deltagarna har 
med sig måste finnas med hela vägen fram till mål. Täv-
lingen kommer att genomföras i centrala delarna av Kal-
mar, för att ge publiken chans att följa tävlingen, med 
start i Kalmarsundsparken och mål på Larmtorget.
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