
       

 

 

 
 

Gældene regler: kan ses på 
hjemmesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God tur,  

Pas på jer selv,  

Overhold 

færdselsreglerne, 

Vi ses i målområdet. 

SPONSORER: 
Leverer frugt til løberne. 

 
Leverer vand til løberne 

 

Levere lodtrækningspræmier til 

løberne 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Evt. spørgsmål kan sendes til 

teamballeruptriatlon@gmail.com.   

STAFET 

Triatlon Event 

for 1. gang i 

Ballerup 

Idrætsby 
 

Et samarbejde mellem: 
 

     
 

        
 

  

Er du/I en klub, familie, 

arbejdskollegaer……  

Så var det måske en ide at i 

slår jer sammen og deltog i 

stafetløbet med en som 

svømmer, en som cykler og 

en som løber…… 
 

mailto:teamballeruptriatlon@gmail.com


       

Svømmeklubben Triton, 

cykelklubben DCR 

Ballerup og Ballerup Atletik 

Klub afholder i samarbejde 

med Team Ballerup for 4. 

gang Tri-event i Ballerup 

Idrætsby den 5. juni kl. 

13.00. Nu med stafet for 

første gang. 

 

 

Tilmelding:  

se hjemmesiden www.triatlonballerup.dk   

 
Senest: 
Den 28.5.2015 kl. 24:00, får 
du udleveret enT-shirt sammen 
med dit startnummer. 
 

Start og mål:  

Ballerup Idrætspark, P-pladsen ved 

svømmehallen. 

 

Kort distance:  

200 meter svømning, 18 km cykling og 4 

km løb……. 

10-12 år – 13-15 år – 16-18 år – 19-39 år 

og 40+  

 

 

 

STAFET: kun kort rute 
Man kan som familie stille et hold 
bestående af en svømmer, en 
cykellist og en løber. 
 
 
 
Ruter og distancer: 
 
Svømning: 
 

 

 

Cykelruten: 

Ruten er en ud hjem rute med start ved 

parkeringspladsen foran Ballerup Super 

Arena.  

Start ved Ballerup Idrætsby. th ad 

Ballerup Idrætsby. th ad Marbækvej. Tv 

ad cykelsti mod Harrestrupvej. Th ad 

Harrestrupvej. Th ad cykelsti under 

mortorvej mod Herstedhøje. Th ad 

Herstedøstervej. Th ad Rovej. Tv over 

motorvej, Th ad Ballerupvej. Lige ud ad  

 

 

Hold-an vej til vendepunkt. Samme vej 

hjem til mål ved Ballerup Super Arena. 

Der vil ikke være nogle lyskryds på 

ruten, som skal reguleres. 

Dele af ruten foregår på cykelsti, og det 

er den enkelte rytters eget ansvar at 

overholde færdselsloven. 

 

 

Løberuten: 

 

Den korte løbedistance er en runde på 

3,9 km 

Den lange løbedistance skal man rundt 2 

gange, i alt 7.2 km, man løber ud mod et 

km. mærket i stedet for at løbe i mål. 

http://www.triatlonballerup.dk/

