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Vinn en Olympier! 
 

 
 
Två personer erbjuds en helt unik möjlighet att få tävla tillsammans med trefaldige OS-
guldmedaljören Tomas Gustafson på stafettsprintdistansen i Vattenfall World Triathlon 
Stockholm den 25 augusti.  
 
Under tävlingshelgen den 24 och 25 augusti genomförs olika typer av distanser, varav en är en 
sprintstafett. Här erbjuder Vattenfall, genom en tävling, två platser till att tävla i den trefaldige 
guldolympiern Tomas Gustafsons stafettlag. Tomas kör cykeldistansen på 20 km och de två vinnarna 
får tävla genom att springa 5 km eller simma 750 meter. 
 
Tävlingen går ut på att besvara en fråga samt att motivera sitt deltagande i Tomas stafettlag. 
Tävlingen, som pågår till och med den 6 augusti, är tillgänglig på Vattenfall World Triathlon 
Stockholms Facebooksida. 
 
Förutom att få tävla tillsammans kommer de två lyckliga vinnarna den 13 augusti att få träffa Tomas 
på en unik ”meet and greet” i Stockholm, för att planera och lägga upp taktik inför loppet. 
 
- Vi är stolta över titelsponsorskapet till Vattenfall World Triathlon Stockholm. Tävlingen är ett 
fantastiskt tillfälle för oss att nå ut till allmänheten och bidra till ett fint evenemang i Stockholm. 
Triathlon har också en tydlig koppling till vårt olympiska engagemang, vilket innebär att vi kan skapa 
unika möjligheter för vanliga motionärer, bland annat denna tävling där man kan vinna en olympier till 
sitt stafettlag den 25 augusti, säger Annika Bränning, sponsorchef på Vattenfall.  
 
Vattenfall World Triathlon Stockholm är en tävling där världens bästa atleter tävlar mot varandra 
och en triathlonfest för tusentals motionärer. Banan är unik med simning vid Stadshuset, cykling runt 
Riddarfjärden och löpning i Gamla Stan med målgång nedanför slottet.  
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