
Konst och triathlon ska locka turister till Tjörn

Kom till Tjörn och upplev Världens svettigaste konstrunda! Kring denna uppmaning samlar sig några av Tjörns största
besöksmål för att locka turister till ön. Syftet är att knyta ihop helgens upplaga av Tenson Tjörn Triathlon med Tjörns rika utbud
av konst-, kultur- och naturupplevelser.  

Den 27-28 augusti avgörs Tenson Tjörn Triathlon. 1 500 deltagare simmar 1 900 meter, cyklar 9 mil och springer 21 kilometer på och kring
Tjörn. Tävlingen är en av landets största i sitt slag.

- Vi har blivit kända för att vara tävlingen med de vackraste banorna och de mest kunniga funktionärerna. För varje år ökar antalet triathleter
som tar med familjen och lägger en hel semestervecka här i samband med tävlingen. I år har vi deltagare från 14 länder vilket är nytt rekord.
Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar till lördagens huvudtävling på medeldistans, och det går också bra att anmäla sig till
sprinttävlingarna på söndag, säger Lotta Nilsson, tävlingsledare Tenson Tjörn Triathlon .

Uppmuntrar till besök året runt

Denna popularitet vill Tjörns kommun, Turistrådet Västsverige, Södra Bohuslän Turism och några av öns största besöksnäringsaktörer ta fasta
på. Därför har en satsning med epitetet Världens svettigaste konstrunda inletts under sommaren. Tjörn är ett besöksmål som rymmer både
triathlon och konst av högsta klass, och kring detta skapar man nya turistprodukter – tänkta för såväl sommaren som resten av året. Partners i
samarbetet är Tenson Tjörn Triathlon, Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane.

- Vi vill uppmuntra alla som kommer hit för att uppleva triathlon i helgen att också besöka Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane – både
nu och framöver. På lördag ordnar Akvarellmuseet till och med ett eget Akvarelltriathlon där man vid tre olika stationer längs en utsatt bana får
prova på olika lekfulla sätt att måla akvarell på papper. Och vill man få ännu fler konstupplevelser är det bara att bege sig ut till Pilane, där
bland annat den spanske konstnären Jaume Plensas 14 meter höga kvinnohuvud ANNA finns att beskåda, säger Lena Karlstedt,
avdelningschef för turism, Tjörns kommun.

Nya paket har tagits fram

De inblandade aktörerna har tagit fram två bokningsbara produkter kring konceptet Världens svettigaste konstrunda: Dels ett cykelpaket riktat
mot barnfamiljer, som inkluderar besök på Nordiska Akvarellmuseet och Skulptur i Pilane samt boende på Hav & Logi eller Salt & Sill. Det
andra paketet är ett tvådagars träningsläger inför 2017 års Tenson Tjörn Triathlon, som bland annat innehåller både fysisk och mental
triathlonuppladdning under ledning av Lotta Nilsson samt gemensamma middagar och föreläsningar. Deltagarna bor och äter då hos
Lekanders Bär & Boende.

 - De inblandade aktörerna kan använda konceptet även i sin egen marknadsföring, men det finns också möjlighet att göra större saker
tillsammans. Till exempel har det tagits fram en film på temat Världens svettigaste konstrunda, säger Lena Karlstedt.
 



 

För mer information kontakta:

Lotta Nilsson, tävlingsansvarig Tenson Tjörn Triathlon
Telefon: 0706-102485
Mail: lotta@traningskliniken.com

Lena Karlstedt
Telefon: 0304-601115
Mail: lena.karlstedt@tjorn.se
 

Foto: Nordiska Akvarellmuseet, Anders Johnsson (Skulptur i Pilane - ANNA), Camilla Sundberg (Pilane - cykel), Lisa Nestorson (Tenson Tjörn
Triathlon)

 


