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Velkommen til Soon Tryathlon 2021
Det er like før vi setter Son på hodet med den 7. utgaven av Soon Tryathlon. 
Vi i Soon Triathlonklubb gleder oss til å se deg på start lørdag 21. August. 

Det er viktig at du leser informasjonen nøye!

Vi følger covid protokollen til Norges Triatlonforbund. Les mer her: 

https://www.triatlonforbundet.no/norges-
triatlonforbund/nyheter/nyheter-
2020/koronavettregler-for-triatlon/
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Arrangør: Soon Triathlonklubb, Dueveien 2, 1555 Son

Race Director Soon Tryathlon: Olav Kyrre Fjeld / tlf 416 
29 920, mail olav.kyrre.fjeld@gmail.com

Om Arrangøren
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Svømming
500 meter - Vannstart
Det er kajakker og båter med livreddere på vannet
Forventet vanntemperatur: 17-19 grader

Sykkel
ca 22 km
Drafting (ligge på hjul) IKKE tillatt
Det er vakter i alle kryss og rundkjøringer
Mount line (der du kan gå på sykkelen) merkes med HVIT tape
Dismountline(der du kan gå av sykkelen) merkes med RØD tape
Trafikkreglene gjelder!

Løp
5km

Husk å få med bånd rundt håndleddet som viser du har vært ved snupunktet!
Det er vakter i kryss og overgang vei pluss bryggen

NB! TRAFIKKREGLENE MÅ FØLGES

DU har selv ansvaret for å kunne løypene

Informasjon - SPRINT
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VIKTIG
Registrering og tilgang skiftesone

I deltakerposen finner du badehette som SKAL brukes, tidtakerbrikke med  informasjon om hvordan denne skal 
festes, startnummer og klistremerker du skal ha på setepinne og hjelm. 

For tilgang til skiftesone må du fremvise startnummer. Det blir kontroll av bremser og hjelm før du slipper inn i 
skiftesonen. Din plass er merket med ditt startnummer. Plasser ditt utstyr slik at det ikke er til hinder for andre 
utøvere! Det er smart å plassere sykkel- og løpesko/hjelm/briller slik at du lett finner dette ved skifting. 

Du får din egen plass i skiftesonen som er merket med ditt startnummer. Du får en plastboks som skal brukes til ALT 
BRUKT UTSTYR.

NB! Skiftesonen åpner igjen når siste deltaker har startet på løpingen.
Det er kun startende som har adgang til skiftesonen! Startnummer må fremvises for adgang før og etter 
konkurransen.

Obligatorisk Pre-race
Under ”pre-race” (før vi starter) får du oppdatert informasjon og en rask gjennomgang av løypene. Dette tar ca 15 
minutter.  Pre-race foregår i Glenneparken og er obligatorisk for alle startende. NB! Vi følger konkurransereglene gitt 
av Norges Triathlonforbund.

Tidtagning
Du får registrert svømmetid, T1 (første skift), sykkel, T2 (andre skift) og løping.

Startnummer
NB! Startnummer skal IKKE være på under svømming. Startnummer skal være på ryggen under sykling og foran 
under løping. Vi anbefaler racebelt eller strikk (om du ikke har racebelt).
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Viktige tider
HVA NÅR HVOR
Registrering og henting av 
startnummer

Fredag fra 18:00 – 20:00
Lørdag fra 07:30 – 10:30

Son Torg, Son

Tilgang skiftesone 10:00 – 11:20 Glenneparken
”pre-race” SPRINT 10:45 Glenneparken

Start sprint pulje 1 11:30 Seilforeningen
Start sprint pulje 2 11:35 Seilforeningen
Start sprint pulje 3 11:40 Seilforeningen

Premieutdeling Ca 13:30 Glenneparken
”Pre-Race Barnetriathlon 15:00 Glenneparken
Start Barnetriathlon 15:30 Glenneparken



Det er ca 600 meter fra 
Sonstranda til 
Glenneparken
Det er ca 1 km fra Son 
skole til Glenneparken
NB! IKKE parker langs 
veien mellom 
Sonstranda og Son 
sentrum
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Storgata
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Skiftesone – T1/T2

UT UT UT

UT sykkel

INN sykkel

UT løp

INN fra svøm



Skiftesone
• Når du sjekker inn har du hjelmen på, og 

startnummer synlig

• Alt utstyr brukt – våtdrakt, svømmebriller, 
svømmehette legges i boksen din

• Hjelm MÅ på før utøveren tar sykkelen av 
stativet

• Glemmer du noe: Ikke legg fra deg sykkelen i 
veien for noen for å hente det.

• Mount line på vei ut (hvit tape)

• Dismount line på vei inn (rød tape)

• Sykkelen MÅ på stativet før hjelm tas av

• Bakhjul ut etter bruk
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LØYPEINFORMASJON - SPRINT
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Svømming Sprint
Svømmingen starter og slutter ved bryggen til
Soon seilforening. 

Deltakerne runder to bøyer, med bøyene på
høyre skulder, og går i land ved båtslippen til
seilforeningen. Den hvite linjen er din 
svømmetrasé.

Fra båtslippen løper du på blått teppe, over 
Son Torg bort til T1 i Glenneparken der 
sykkelen står klar. 

Det er vannstart.

Du MÅ bruke badehette du får utdelt av oss! 
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Sykling - Sprint
Fra 2021 er det en ny sykkeltrasé på Soon Tryathlon. Vi har endret litt 
for å gjør sykkel delen tryggere for deg som er med. Når du skal ut på 
sykkel så skal du opp og forbi gamle Son Kro, vippe over Vittustoppen
og kose deg ca en km før det går nedover til rundkjøringen i 
Brevikbukta. Her skal du rett frem, og sette kursen mot "Sonskrysset" 
(ca 3.2 km). I Sonskrysset tar du venstre inn på den gamle Soon
Tryathlon ruten og tråkker frem til rundkjøringen på Tegnebyholtet. Her 
er det til venstre, over E6 og retning Son. Når du kommer til 
rundkjøringen ved Tennisbanen tar du til venstre og får gleden av å 
sykle forbi alpinanlegget i Son. Når du kommer til rundkjøringen, så tar 
du runden en gang til:-)

Nå du er tilbake ved rundkjøringen ved Brevikbukta etter to runder så 
svinger du til høyre og er snart fremme i skiftesonen i Son.

Vi har løypevakter og stasjonære løypevakter ved alle kryss og 
rundkjøringer. Du skal være trygg på at du kommer frem ditt du skal.

NB!! De siste 150 meterne av syklingen er på brosten. Vær
oppmerksom her!!

Det vil være god skilting og stasjonære løypevakter ved alle 
rundkjøringer samt ved begge snupunkt. 

HUSK at vanlige trafikkregler gjelder for alle deltakerne. 
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Løping - Sprint
Løpingen (5 km) er siste del av din tryathlon. 
Du starter i Storgata og løper mot Kleiva men 
tar til venstre i krysset (står skilt med Vestby). 

Du løper langs veien frem til Hølenselva, over 
broa og tar første til høyre etter broa. Nå får du 
et par fine kilometer på asfalt og grus langs
elva opp til snupunktet ved Kyllingfarmen
(bom). Det er drikkestasjon ved snupunkt. Det
vil også bli utdelt armbånd ved vending.

Du løper nå tilbake til hovedveien, over elva og
tar første til høyre på gangveien langs vannet. 

Nå har du sjarmøretappen igjen langs
bryggene frem til Glenneparken. 

Målgang er i Glenneparken.

Når løper opp Elveveien, så løp til du møter en 
funksjonær før du snur!

Mål



Pre-startprosedyre
• 10 minutter før DIN PULJE start: vær klar på brygga for siste 

oppdateringer fra arrangør samt telling og slusing ut på startbryggen.
• Velg din posisjon i vannet og hold deg i bryggen!
• Ett minutt før start spilles det nedtellingsmusikk. DA 

nærmer det seg start!

Utøvere i posisjon:
1. Starten går når som helst etter at starter sier:  ”KLAR”.
2. Signalhorn eller tilsvarende
3. Konkurransen er igang



Viktige konkurranseregler for aldersbestemte klasser/mosjonister (utdrag fra NTF konkurranseregelverk): 

• Du skal bruke utdelt svømmehette du får av arrangør/ oss (den er fin)
• Ikke tillat med våtdrakt ved vanntemp over 22 grader (obligatorisk under 15,9)
• Du kan ikke ha startnummeret under våtdrakten (skal henge på sykkelen når du svømmer!)
• Ta på hjelmen FØR du tar ned sykkelen fra stativet
• Du skal ikke sykle i skiftesonen – vent til etter mountline (markering i veien mellom to beach flagg)
• Det skal være min 10 meter mellom ditt forhjul, og forhjulet til den som er foran deg (ikke drafting)
• Du går av sykkelen (når du er ferdig med den delen), før dis- mountline (markering i veien før tranga)
• Heng sykkelen opp FØR du tar av deg hjelmen
• Hold orden på plassen din i skiftesonen slik at ditt stæsj ikke er i veien for andreJ
• Det er ikke tillatt å bruke hodetelefoner og øreplugger av alle slag, glassflasker, fotokameraer, videoopptakere, mobiltelefoner, 

MP3 spillere, sambandsutstyr og lignende 

Om du er glad i å vise kroppen din:
• Det ikke lov å være naken i skiftesonen!
• Du kan ikke sykle eller løpe i bar overkropp. Drakt/ t-skjorte skal dekke torso (overkroppen)

Ved brudd på reglene vil du bli veiledet av våre funksjonærer J

Lurer du på noe vedrørende regler så spør du en av oss!

De viktigste reglene du må kunne!



Våre samarbeidspartnere

BTB utfører og organiserer oppussing, rehabilitering, nybygg (hus og hytter) og tilbygg. Vi tar prosjektet fra 
idé til virkelighet! Det kan være rehabilitering av bad eller kjøkken, ett nytt tilbygg eller bare litt oppussing. 
Alt krever skikkelig kompetanse på området, og den har vi.

Vi på Kondishuset ønsker at du skal få best mulig utbytte av treningen. Derfor tilbyr vi treningsveiledning 
med høy kvalitet med en av våre personlige trenere. De er alle erfarne og dyktige trenere som gjerne 
bistår med veiledning og råd.

Kystperlen Son Spa og den idylliske kunstnerbyen Son finner du bare 40 minutter fra Oslo. Velkommen 
til matopplevelser som er inspirert av sesongens råvarer, vakre omgivelser og turer langs kysten med 
frisk sjøluft. Nyt solnedgang og sjøutsikt fra egen balkong. 2000 kvadratmeter spaanlegg venter på deg.

Finstad Stillas AS er etablert i 2013. Daglig Leder Lars-Petter Finstad har gjennom 20 år tilegnet seg 
erfaring innen stillasfaget som vil gjenspeile hele organisasjonen i form av kvalitet, presisjon og ett 
godt team som består av mennesker med god erfaring fra stillas bransjen. 
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SpareBank 1 Østfold Akershus er en regional sparebank, i allianse med andre sparebanker 
gjennom SpareBank 1 samarbeidet. Vi har en lang og stolt historie som er nært knyttet til utviklingen 
av samfunnene vi er en del av. Vi er opptatt av å skape resultater for våre kunder og de tjenestene vi 
tilbyr skal hjelpe folk og bedrifter i deres økonomiske hverdag. 

SOONVision er et samvirkeforetak som leverer bredbånd og kabel-tv til beboere i Son.

Trimtex was started to create customized sportswear.
It is in our DNA to help every customer with their unique challenges.



Våre støttespillere

Events, stand og messeservice, Butikkinnredning, Roadshows, lagerhotell, logistikk og 
produksjon. Event Support fikser det meste.

Camp Soon er et lokalt selskap som tilbyr utfordrende og kreative aktiviteter i skjærgården rundt hotellet. 
Hopp i havet og opplev Son på sitt beste. Både over og under overflaten. Ønsker du å kombinere flere 
av våre basisøvelser eller har andre ønsker? Vil du kombinere vår aktivteter med en fest på kvelden? 
Vi hjelper deg gjerne med å finne selskapslokale eller booke bord på en av Sons mange restauranter. 

Son Blomster har vært tilstede sentralt i Son i over 40 år. Vi har vært tilstede gjennom glede og sorg i 
tusener anledninger. Tilgjengelig både høst, vinter ,vår og sommer. Vårt motto er å bringe årstidene til Son.
Vi har stort utvalg av friske, vakre og flotte blomster. Velkommen til din lokale fagbutikk!

Rett og slett gjestehavna i Son. En firestjerners marina som sørger for at du får et flott opphold i Son.
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Vi i Soon Triathlonklubb
ønsker deg velkommen til 
Soon Tryathlon 21. August


