
                

                   BLIV MEDLEM 

 

                LÆS MERE… 

 

GULDBORGSUND  

TRIATHLONKLUB 

      TRIATLON ER FOR ALLE 

   

  Kan du lide at løbe? 

  Kan du lide at cykle? 

  Kan du lide at svømme? 

  Kan du lide at dyrke motion? 

 

Kan du svare ja på et, eller flere af    

spørgsmålene... 

- er triatlonsport måske noget for dig 

 

Hvis du er i besiddelse af badetøj, løbetøj, cy-

kel og cykelhjelm, har du hvad der skal til for at 

komme i gang.  

Du behøver ikke at være i topform eller super-

hurtig for at være med.  

For at deltage i  udendørssvømningen skal du 

dog anskaffe dig en våddragt—og kunne 

svømme 400 m. 

 

På vores hjemmeside: 

WWW.GULDBORGSUNDTRIATHLON.DK 

 kan du melde dig ind i klubben 

 læse mere om vores aktiviteter 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at       

kontakte klubbens formand,  

Holger Petersen-Bach på  

22 20 93 52 / hpb@tjas.dk 



         

 HVAD ER TRIATLON? 

 

HVOR LANGT? 

 

 

 

 

    HVEM ER VI? 

Triatlon er en multisportsgren, hvor man både 

svømmer, cykler og løber – i netop den række-

følge.  

 

 

 

 

 

 

 

Til stævner og konkurrencer gennemføres de tre 

dicipliner i sammenhæng - uden pauser. Man 

skifter tøj og sko undervejs - og det gælder altså 

også om at være hurtig i skiftene fra svømning 

til cykling og fra cykling til løb. 

Mange forbinder triatlon med Ironman og andre 

lange distancer, som kræver stor udholdenhed.  

Men triatlon kan sagtens dyrkes på motionsplan 

– og på kortere distancer. Sommeren igennem 

afholdes der motionsstævner på korte, overkom-

melige distancer, rundt om i landet. 

Guldborgsund Triathlonklub holder motionsstæv-

ne for alle, hvert år i maj. 

Her er distancerne: 

Sølvruten:  2oo m svømning – 10 km cykling – 2 km løb 

Guldruten:  400 m svømning – 20 km cykling – 5 km løb 

Til konkurrencer og mesterskaber er de mest 

almindelige distancer: 

’4-18-4’:  400 m svømning – 18 km cykling – 4 km løb 

Sprint:    750 m svømning – 20 km cykling – 5 km løb 

OL:     1500 m svømning – 40 km cykling – 10 km løb 

½ IM:      1900 m svøming – 90 km cykling – 21 km løb 

IM:          3800 m svømning – 180 km cykling – 42 km løb

  

Guldborgsund Triathlonklub er stiftet i 2006  

og har i de seneste sæsoner oplevet en stor  

medlemstilgang. Vi er nu over 50 aktive    

medlemmer, som deltager i træningen på 

mange forskellige niveauer.  

Der er mulighed for fælles svømmetræning     

3 gange om ugen, og der arrangeres regel-

mæssigt fællestræning i cykling og løb.  

Træningen tilrettelægges så alle kan være 

med, uanset niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vandtemperaturen tillader det, foregår 

svømmetræningen som                           

åbentvandssvømning, med udgangspunkt i 

lystbådehavnen i Gåbense. 


