BANAN
Du ska simma tvärs över Kungsbackafjorden från Stora Vik, den stora sandstranden på Gårda Brygga i Åsa till
Utholmens badplats, Gottskär.
Första kilometern över mot Vindö är
öppen och i normalt väder den mest
våg- och vindexponerade sträckan.

REGISTRERING

Efter 3 km finns en depå där vi serverar vatten, Umara sportdryck, läsk
och smågodis. I mål serveras ungefär detsamma.

Samlingen är i Gottskärs hamn inte
långt ifrån där du simmar i mål så du
ställer med fördel din bil här och åker
med oss till starten i Gårda Brygga i
Åsa på andra sidan fjorden.

Brokö
 Efter 3 km
 Reptid 16:45 (1 h 45 min)

Innan du går på båten ska du bli
avprickad och få din badmössa.

Mellan den branta lilla Brattaskär och
den större och flackare Vindö simmar
vi in mellan fjordens fyra stora öar och
här inne är vattnet oftast både lugnt
och klart. Vi passerar helt nära Hällesös och Brokös sydliga uddar och
den som önskar stannar till på Brokö
för lite färskvatten och kanske en bit
energi.

När du kommer till Gårda Brygga ska
du checka in vid stora stranden. Se
nedan under ”Incheckning”.

Sista 1500 metrarna går åter över fritt
vatten in till Utholmen.

UTRUSTNING

HÅLLTIDER 17 JULI

INCHECKNING

För att få ställa upp kräver vi att du
har följande under hela loppet:

13-15

Registrering
Gottskärs hamn

 Våtdräkt som täcker bål, höfter
och axlar

14:00

Första båt avgår från
Gottskärs hamn till start

 SaferSwimmer (du får låna en
numrerad vid incheckning)

15.00

Start Incheck till vatten
Gårda Brygga

15:45

Briefing på startlinjen

16:00

START Gårda Brygga

17 -19

MÅL Utholmen, Gottskär

19 

After Swim,
Gottskär Hotell

Mål
 Efter 5 km
 Reptid 19:00 (3 h)

 Vår badmössa över eventuell
neoprenmössa
Denna utrustning är till för din egen
säkerhets skull.

SJUKVÅRD
Vi har en sjukvårdare från Rescue
Team 1 på Jet Ski med släde.

TELEFONNUMMER

När du kommer till Gårda Brygga ska
du gå upp över parkeringen och ner till
Stora Vik, den stora, långa stranden.
För mer detaljer - se Google-karta på
vår hemsida.
På Stora Vik checkar du in hos vår
funktionär och får en SaferSwimmer
som du sedan lämnar tillbaka i mål.
En kvart innan start har vi en genomgång där du får veta det viktigaste om
banan, förhållanden och säkerhet.

SÄKERHET

Arrangör: 0707-49 85 59

Deltagande sker på egen risk.

Banchef: 0761-14 09 84

Genom att delta godkänner du
villkoren på vår hemsida.

Vid allvarlig skada ring
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• Depå/Vätskekontroll finns på Brokö
• Rundningsmärken finns vid 1, 2, 4 och 5 km
• Passera på utsidan om rundningsmärkena
(till vänster om 1, till höger om 2 etc)
• Målgång på stranden i viken på Utholmen
(passera till vänster om sista märket, sväng sedan höger)
• Följ alltid eventuella instruktioner från kajaker och följebåtar
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