
 

Simtävlingen Husarö Runt 6 augusti 2016 

 

 

  

 

Husarö Runt - en simtävling i havsmiljö. Antar du utmaningen? 

Anmäl dig redan nu - deltagarantalet är begränsat. 

Åk Waxholmsbåt från Strömkajen (vid Grand Hotel),  simma 6300 

m, 1800 m eller 1000 m och åk tillbaka med Waxholmsbolaget eller 

med Gustaf III. I båda fallen är du är tillbaka i Stockholm ca 21:30. 

Exakta tider för båttransporterna meddelas så snart 

Waxholmsbolagets sommarturlista publicerats. 



 

Information 

Husarö Runt är en tävling i öppet vatten i två tävlingsklasser och en 

motionsklass. Tävlingsarrangör är Solna Sundbyberg simsällskap 04 

(SS04). Tävlingen är sanktionerad av Svenska Simförbundet.  

Klassindelning 

Husarö Runt 6300 m. Du simmar ett varv runt Husarö. Start ca 

14:00 från ångbåtsbryggan. Våtdräkt är obligatorisk, åldersgräns är 

14 år och  tävlingslicens krävs. Har du ingen tävlingslicens kan du 

ändå delta som motionär. Du startar då ca. 5 minuter efter 

tävlingsklassen.   

Husarö Sprint 1800 m. Start ca 14:00 från Kallviken. Våtdräkt är 

obligatorisk, åldersgräns är 14 år och tävlingslicens krävs. Har du 

ingen tävlingslicens kan du ändå delta som motionär. Du startar då 

ca. 5 minuter efter tävlingsklassen.   

Husarö Minisim 1 000 m. Start sker kontinuerligt mellan ca 14:00 

och 15:00 från Älevarpsbryggan. Anmälan och betalning görs direkt 

vid start. Inget krav på föranmälan och inte heller på våtdräkt eller 

tävlingslicens. Åldersgräns 12 år.  

Banrekord 
Banrekorden för Husarö Runt 6 300 m : 
Damer:  1:32:31  Camilla Lagerfors Neptun Masters 2015 
Herrar: 1:19:15   Oskar Nordstrand Helsingborgs Sims. 2015 
 
Banrekorden för Husarö Sprint 1 800 m: 
Damer:  26:26  Emma Gustafsson Neptun Masters  2014 
Herrar 25:23  Rolf Gustafsson Neptun Masters  2015 

 



 

Transport 

Du kan välja att åka med Waxholmsbolaget till och från Husarö  

samma dag eller med Waxholmsbolaget till Husarö och med Gustaf 

III från Husarö. Åker Du med med Gustaf III ingår trerätters 

skärgårdsmiddag.  

Avgifter 

Husarö Runt 6300 m  600 kr.  

Husarö Sprint 1800 m  500 kr. 

Husarö Minisim 1000 m  150 kr.  

Hemresa med Gustaf III  600 kr.                              

(gäller även medföljande) 

Observera att deltagarantalet på Gustaf III är maximerat till 50 

personer.  

Säkerhet och följebåtar 

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

med att höja säkerheten, bl. a med fler banmarkeringar och tydligare 

märkning av följebåtar.  

Om tävlingsledningen bedömer att tillräcklig säkerhetsnivå inte kan 

etableras pga. vind, vågor, vattentemperatur, dåligt väder eller annat 

skäl, kan starten för tävlingen senareläggas, tävlingen kortas ner och 

eventuellt flyttas till annan plats i Husarös närhet. Svenska 

Simförbundets regler för tävlingar i öppet vatten tillämpas.  

 



 

Anmälan 

Senaste dag för ordinarie anmälan till Husarö Runt 6300 m och 

Husarö Runt 1800 m är 30 juni 2016. Efteranmälan kan tas emot i 

mån av plats och på de villkor som tävlingsledningen bestämmer.  

Ingen föranmälan krävs och är heller inte möjlig för att delta i 

Husarö Minisim 1000 m. 

Om tävlingen ställs in av arrangörerna, oavsett anledning, återfår du 

hela beloppet utan avdrag. Om du själv vill dra tillbaka din anmälan 

får du halva beloppet återbetalt fram till 30 juni, därefter 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 detta. Ingen 

avgift för ombokning debiteras. Ombokning måste dock anmälas till 

SS04:s kansli senast den 20 juli.  

Anmälan 

Anmälan görs genom att fylla i anmälningsformuläret som finns på 

www.ss04.se under Husarö Runt.  Faktura skickas till din mejladress 

och ska vara betald i enlighet med vad som framgår av mejlet. 

Har du frågor kan du ringa till SS04:s kansli. Tel. 08 - 83 79 89 

eller mejla info@ss04.se. 

Du kan också ringa: 

Per Svanberg  0739 50 80 73    

Ulf Gabrielsson  0768 30 03 31 

Jörgen Tisell  0733 98 03 09 

Välkommen till Husarö Runt 2016! Vi hoppas ni kommer att trivas 

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

http://www.ss04.se/


 

underbara båtfärden genom Stockholms skärgård. Väljer du Gustav 

III för återfärden hoppas vi på en riktigt trevlig kamratfest efter väl 

genomförd tävling.     

Sponsor 

 

Medley är huvudsponsor för Husarö Runt. SS04 tackar för Medleys 

engagemang och bidrag. 

Arrangör 

 

 

 

 

Solna Sundbyberg simsällskap 04 arrangerar Husarö Runt i 

samarbete med Husarö Hembygdsförening.  

Solna Sundbyberg Simsällskap 04 erbjuder simskola, crawlkurser, 

träningsgrupper för vuxna och kurser i simning i öppet vatten.  

För mer information och bokning, besök vår hemsida www.ss04.se 

eller kontakta oss på 08-83 79 89 eller vuxensim@ss04.se. 
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