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Premiär för Stockholm SwimRun
Team Nordic Trail anordnar SwimRun-tävling mitt i Stockholm

Tävlings- och träningsformen SwimRun växer i popularitet för varje år som går när både elit och 
glada motionärer upptäcker nöjet och utmaningen i att kombinera löpning och simning. För att möta 
den ökande efterfrågan och samtidigt erbjuda deltagarna en helt unik naturupplevelse så anordnas 
den 14 juni 2014 en helt ny SwimRun-tävling mitt i Stockholm – Stockholm SwimRun.

Stockholm SwimRun anordnas i skogarna, sjöarna och havet kring Norra Djurgården och sätter verkli-
gen de deltagande lagen på prov genom 21 km trail running och 3,8 km open water simning. Tävlingen 
erbjuder både elit och motionärer från hela Norden möjligheten att mäta sina krafter mitt i en av världens 
vackraste huvudstäder. 

“Stockholm är sedan länge världskänt för sin närhet till naturen och dess omgivande vatten, så att anordna 
en löp- och simtävling mitt i Stockholm känns helt självklar. Jag tror och hoppas på att denna tävling kommer 
bli ytterligare en anledning för alla dem som gillar fysiska utmaningar till att besöka Stockholm under juni” - 
säger Fredrik Erixon, delägare i Team Nordic Trail.

Henrik Niklasson, Naturvårdsintendent på Kungliga Djurgårdens Förvaltning, ser mycket positivt på den 
kommande tävlingen.

“Vi tycker det är en väldigt roligt att vi får vara med och anordna en SwimRun-tävling här på Kungliga
 Djurgården. Ett av våra syften är ju att främja aktiviteter i naturen så detta passar oss som handen i 
handsken. Det är inte många huvudstäder i världen som kan stoltsera med en sådan här utmanande och 
naturskön tävling bara några hundra meter från stadskärnan.” - säger Henrik.

Tävlingen går den 14 juni 2014 kl. 14.00 och startar i naturområdet Stora Skuggan bakom Stockholms 
Universitet. Banan är mycket varierande med 10 sträckor med totalt 3 860 meter simning i öppet vatten 
och 11 sträckor med totalt 21 097 meters löpning längs stig, grusväg, strandkant, över öar och stenhällar. 
Mer information och anmälningsformulär till tävlingen finns på www.stockholmswimrun.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta Fredrik Erixon, tävlingsledare för Stockholm SwimRun, 
på fredrik@stockholmswimrun.com eller Miranda Kvist, VD för Team Nordic Trail på 
miranda@teamnordictrail.se.

Team Nordic Trail är Sveriges största satsning på traillöpning med löpargrupper i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Norrköping och Östersund. Vårt mål är att få fler människor att finna njutningen i traillöpning och 
dela vår passion för löpning i skog, berg och på stig. Läs mer på www.teamnordictrail.se


