
 

 

 

 

  

 

Simtävlingen Husarö Runt 1 augusti, 2015 

Husarö Runt - en av få simtävlingar i havsmiljö. 

Antar du utmaningen? Anmäl dig redan nu - 

deltagarantalet är begränsat, först till kvarn är det 

gäller. 

 Tag med familj och vänner ut i Stockholms 

skärgård under den absolut bästa tiden på året och 

upplev en oförglömlig dag med skärgårdsbåt från 

Skeppsbron (nedanför Stockholms slott), krävande 

simning i öppet vatten på gränsen mellan 

mellanskärgården och ytterskärgården, trevlig 

middag och hemresa samma dag. 

 



 

Information 

Husarö Runt är en tävling i öppet vatten i två klasser, antingen ett 

längre lopp - ett helt varv runt Husarö som är ca 6,3 km - eller ett 

kortare lopp som är 1,8 km. Tävlingsarrangör är Solna Sundbyberg 

Simsällskap 04 (SS04). Tävlingen är sanktionerad av Svenska 

Simförbundet.  

OBS! Våtdräkt är obligatorisk i båda klasserna av säkerhetsskäl. 

Klassindelning 

Tävlingen går i två klasser: 

-Långdistans, 6,3 km.  Start 14:15 från ångbåtsbryggan. 

Tävlingslicens eller motsvarande, t ex  thriatlonlicens krävs. 

-Kortdistans, 1,8 km. Start 15:15 från Kallviken. Ingen tävlingslicens 

krävs. 

Gemensam målgång i närheten av ångbåtsbryggan från ca 15:35. 

Banrekorden för långdistansloppet: 
damer:  1:44:31  Camilla Palm SS04 Masters  2014 
herrar: 1:22:35   Oskar Nordstrand Helsingborgs Sims. 2014 
 
Banrekorden för kortdistansloppet: 
damer:  26:26  Emma Gustavsson Neptun Masters  2014 
herrar 28:33  Niklas Elison Neptun Masters  2014 

 

 

 



 

Transport 

I avgifterna som redovisas 

nedan ingår transport tur 

och retur Skeppsbron - 

Husarö med skärgårdsbåten 

SUNNAN. Båten avgår 

från Skeppsbron 10:00 och 

tar drygt två timmar. Båten 

går tillbaka från Husarö ca. 

21:30 och anländer till Skeppsbron drygt två timmar senare.  

Avgifter 

Långdistans 6,3 km   975 kr.  

Kortdistans, 1,8 km   475 kr. 

Medföljande ungdomar och vuxna   375 kr, resa och middag. 

Barn under 12 år   150 kr, resa och middag. 

Säkerhet och följebåtar 

Säkerheten står i fokus för tävlingen. Liksom tidigare år arbetar vi 

med att höja den, bl. a med fler följebåtar och banmarkeringar. 

Deltagarantalet är av säkerhetsskäl begränsat till totalt 80 simmare. 

Om tävlingsledningen bedömer att tillräcklig säkerhetsnivå inte kan 

etableras pga. vind, vågor, vattentemperatur, dåligt väder, t ex åska, 

eller annat skäl, kan tävlingen komma att kortas av och flyttas till 

annan plats i Husarös närhet. Svenska Simförbundets regler för 

tävlingar i öppet vatten tillämpas i övrigt.  



 

Middag 

Middag serveras för samtliga deltagare, medföljande och barn på 

skärgårdsbåten SUNNAN. Båten ligger kvar vid ångbåtsbryggan 

under middagen.  

Anmälan 

Senaste dag för ordinarie anmälan är 24 juli 2015. Efteranmälan kan 

tas emot i mån av plats och på de villkor som tävlingsledningen då 

bestämmer.   

Observera att om tävlingen ställs in av arrangörerna t ex. pga. för lite 

deltagarantal återfår du hela beloppet utan avdrag.  

Om du själv vill dra tillbaka din anmälan får du halva beloppet 

återbetalt fram till 30 maj, därefter utgår ingen återbetalning. Du kan 

dock när som helst själv sälja din plats vidare till en annan deltagare 

och i så fall meddela SS04:s kansli om detta. Ingen avgift för 

ombokning debiteras. Ombokning måste dock anmälas till SS04:s 

kansli senast den 27 juni.  



 

Hur går anmälan till? 

Anmälan och betalning gör du på www.ss04.se under 

“Anmälningar”. Observera att du måste skapa ett konto om du inte 

redan har ett sådant i SS04:s register 

  

Har du praktiska frågor beträffande anmälan ska du ringa till SS04:s 

kansli. Tel. 08 - 83 79 89 eller maila till info@ss04.se 

.    

Övriga frågor besvaras av 

Per Svanberg  0739 50 80 73    

Ulf Gabrielsson  0768 30 03 31 

Jörgen Tisell  0733 98 03 09 

Välkommen till Husarö Runt 2015! Vi hoppas ni kommer att trivas 

med tävlingen och njuta av den vackra miljön på Husarö och den 

underbara båtfärden genom Stockholms skärgård.     

 

 

http://www.ss04.se/

