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Rejlers ställer upp med 
två lag i Utö Swimrun 
Den 31 maj är det dags för Utö Swimrun. Två lag från Rejlers ställer sig på startlinjen för att ta sig runt den 32 

kilomoter långa banan som innehåller både löpning och simning. I ett av lagen tävlar vd och koncernchef Peter 

Rejler.  

Utö Swimrun är en av kvaltävlingarna inför ÖTILLÖ som går av stapeln efter sommaren. Rejlers är sedan flera år 

tillbaka huvudsponsor för ÖTILLÖ som klassas som en av de tuffaste uthållighetstävlingarna i världen.   

 

- Jag ser fram emot att tävla. För att lyckas ta sig runt krävs vilja, uthållighet och målfokusering och inte minst ett 

gott samarbete med sin tävlingskompis. Det är egenskaper som även driver våra medarbetare och vårt företag 

framåt. Därför har vi valt att stå bakom dessa satsningar, säger Peter Rejler, vd och koncernchef på Rejlers.  

 

- Vi söker långsiktiga samarbeten som reflekterar vår passion, vår tro på uthållighet och viljan att alltid bli bättre. 

Som huvudsponsor uppfyller Rejlers alla dessa kriterier och de hjälper oss att utvecklas, säger Michael Lemmel, 

tävlingsledare för Utö Swimrun och ÖTILLÖ. 

 

Utö Swimrun är ett lopp på totalt 32 kilometer. 28 kilometer löpning och 4 kilometer simning. Totalt ingår 13 

sträckor simning där den längsta är 480 meter. De som kommer att tävla för Rejlers är Christian Pettersson, Ulf 

Thelin, John Norling och Peter Rejler. Tävlingen äger rum den 31 maj med start och mål på Utö. ÖTILLÖ arrangeras 

måndagen den 1 september.  

 

Läs mer på: 

http://www.utoswimrun.se/ eller https://www.facebook.com/UtoSwimrunAnOtilloQualifier 

För ytterligare information kontakta: 

Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se 

Rebecka Oxelström; kommunikationschef, tel. 073-412 66 75, e-post: rebecka.oxelstrom@rejlers.se 

 
 
 
 


