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Silkeborg Triathlon 2021 - Klassikeren
ATHLETE GUIDE

Sikkerhedscertificeret stævne under Triatlon Danmark

Stævneprogram – Parkering – Stævneplads – Registrering –
Ruterne – Konkurrenceregler – SAILFISH tilbud – Live Timing

DM MIDDEL (halv) 
Elite og Agegroup
og den klassiske 
kvarte jernmand 

https://www.sailfish.com/
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http://shop.cepsport.net/
https://www.youtube.com/watch?v=SyqFGrKhPjY
https://www.youtube.com/watch?v=SyqFGrKhPjY


Swimskin Rebel Team
The famous speedsuit in a new design

Velkommen til SAILFISH Avisen

Det er snart race day og denne udgave vil også fungere som din 
athlete guide til stævnet. Så sørg for, at du får den læst og er 
bekendt med alt, hvad du skal vide om stævnet.
Denne udgave er også henvendt til dine supportere, som skal følge 
dig på race day, så husk at dele SAILFISH Avisen med dem også, så 
de får mest ud af dagen på sidelinjen.  

Formen skulle trods Covid-19 gerne være på plads og du har måske 
haft mulighed for at deltage i stævnets fællestræninger på ruten. 
Der er ikke krav om coronapas, men vi anbefaler vaccine eller test 
max. 72 timer gammel. Hold god afstand i field og play, god hygiejne 
og afstand. Og føler du dig utilpas, sløj så vurder om du burde blive 
hjemme.

Vi glæder os til at se dig om ikke ret længe til en fantastisk triatlon-
dag i det midtjyske til Danmarks Smukkeste Triathlon.

Race hard
- but race smart. 

Arrangørgruppen - Silkeborg Triathlon

AVISEN
Din guide til Silkeborg Triathlon

http://shop.cepsport.net/cep-20/20-cep-kompressionsstrompe.html
http://shop.cepsport.net/cep-20/20-cep-kompressionsstrompe.html
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Stævneprogram / tidsplan /instruktion

CUT OFF – begge distancer
Cykelruten lukkes kl. 15:15 T2 lukker kl. 15:25 
Løberuten 5,25 km lukker kl. 17:00. Bike-check-ud åbner kl. 15:00. 

Søndag - 29. august 2021
DM MIDDEL (halv jernmand)

08:00 Skiftezonen og registrering åbner for DM 
Middel/DM Aquabike (1900/90/21)
09:30 Briefing/instruktion – ALLE på DM Middel
09:45 Skiftezonen lukker
10:00 START DM Middel - ELITE Herrer
10:02 START DM Middel - ELITE Damer
10:05 START DM Middel - AG 18-39
10:07 START DM Middel – AG40+ / DM Middel Aquabike

12:30 Første deltager i T2 (estimeret)
13:50 Første deltager i mål (estimeret)
15:00 Præmieoverrækkelse (estimeret)
17:30 Finishline og tidtagning lukker

Find produkter på
https://www.sailfish.com

http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
https://www.sailfish.com/
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Stævneprogram / tidsplan /instruktion

CUT OFF – begge distancer
Cykelruten lukkes kl. 15:15 T2 lukker kl. 15:25 
Løberuten 5,25 km lukker kl. 17:00. Bike-check-ud åbner kl. 15:00. 

Søndag - 29. august 2021
Klassikeren 1/4 jernmand

09:30 Skiftezonen og registrering åbner
11:00 Briefing/instruktion (alle deltagere)
11:15 Skiftezonen lukker 
11:30 START 1/4 jernmand (alle deltagere)
12:55 Første deltager i T2 (estimeret)
13:30 Første deltager i mål (estimeret)
14:20 Præmieoverrækkelse (estimeret) 
17:30 Finishline og tidtagning lukker

Find produkter på
https://www.sailfish.com

http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
https://www.sailfish.com/
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Indgang – Parkering – Hensyn 

Ved Aqua/Ferskvandscenteret på Vejlsøvej findes der et stort P-område, som 
kun er 500 meters gang fra stævnepladsen via grusvej igennem Vejlbo Mose. 
(orange sti på kortet).

Al parkering på stik- og skovveje i området er forbudt. Naturstyrelsens 
personale vil udstede P-bøder til biler, der ikke overholder disse regler. 
Venligst vis hensyn, så vi må låne området igen til næste år, tak. 

Find produkter på
https://www.sailfish.com

10:00

https://www.sailfish.com/
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High end sportsudstyr for dig der 
løber, cykler og svømmer.

EXPO – Stævneplads – Indgang

Når du ankommer til stævneområdet, så venligst benyt den østlige cykelsti 
på Horsensvej og Indgang Øst, da Indgang Vest vil blive lukket, da den skal 
bruges til udslusning på cykelruten fra kl. 10:15. 
AQUABIKE – bemærk at finishline ligger godt 150 meter før dismount.
PENALTYBOX cykling ligger 350 meter FØR dismount eller ud på 2. 
omgang for DM Middel/DM MIDDEL AQUABIKE.

Bagageopbevaring findes i den sydlige ende af skiftezonen. Kun deltagerne 
vil have adgang til skiftezonerne.
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Startpose – Registrering – Bike Check-in

Ved registrering skal du medbringe din tilmeldingskvittering og billed-ID 
eller som minimum sundhedskort. 
Nummer på hjelm og cykel skal være monteret  inden du tjekker ind i 
skiftezonen. I skiftezonen må dine ting ikke befinde sig udenfor din tildelte 
kasse (heller ikke under konkurrencen). Dog må du have et par sko stående 
udenfor din plads ved cyklen.

Indhold i din startpose 
Løbenummer
Skal bæres foran under løbeturen.

Må ikke bæres under svømningen.

Bæres valgfrit under cykelturen.

Tidtagningschip
Bæres under hele racet. Optimalt på venstre ankel.

HUSK AT FÅ CHIPPEN PÅ!

Badehætte
Skal bæres under svømningen. 

Cykelnummer
Monteres inden cykel check-in.

Hjelmnummer
Monteres inden cykel check- in.

Bagage-tag
Sættes på bagage ved indlevering til opbevaring.

High end udstyr for dig der 
løber, cykler og svømmer.



Runners Corner
Din lokale CEP Plus-forhandler
Se vores tilbud i webshoppen
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Find produkter på
https://www.sailfish.com

Skiftezonen T1/T2

Din rack-plads er angivet med et skilt 
hvor dit startnummer er printet på. 

Hæng cyklen korrekt i sadlen. Placer 
kassen på højre side. ALT udstyr du 
skal bruge under hele stævnet eller 
som du har anvendt, placeres i 
kassen, dog er et par sko uden for 
kassen tilladt.

Øvrig bagage skal opbevares i 
bagageteltet for enden af skiftezonen.

HUSK DIN CHIP
Ingen chip = ingen tid. Chip og rem finder du i 
din startpose. Monteres omkring anklen. 

https://www.sailfish.com/
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
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High end sportsudstyr for dig der 
løber, cykler og svømmer.

Konkurrenceregler 

Silkeborg Triathlon afvikles som et sikkerhedscertificeret stævne 
under Triatlon Danmark og der vil blive kørt efter gældende regler. 
Der vil være dommere fra Triatlon Danmark på hele ruten, både 
gældende for den kvarte og den halve jernmand. Drafting 12 meter-
reglen er gældende for både Middel og Kvart på cykelruten. Læs 
reglerne HER.

Endvidere gælder følgende:
- Triatlon Danmarks konkurrenceregler 
- brug af MP3, smartphones eller andet elektronisk udstyr er IKKE 

tilladt. 
- affald må kun efterlades i drop-zonerne ved depoterne. Smides 

affald andre steder på ruterne vil det medføre straf eller direkte 
diskvalifikation af deltageren. 

Cykelruten er IKKE afspærret for anden trafik så færdselsreglerne vil 
altid være gældende. Der er dog trafikofficials og vejvisere kritiske 
steder på ruten. Cykler og hjelme der ikke er i sikker stand/CE 
godkendte vil blive afvist ved check-in.

Følg altid og respekter henvisningerne fra officials og dommere.

https://www.triatlon.dk/wp-content/uploads/2020/10/Konkurrenceregler_for_Triatlon-Danmark_2021_ver_-ITU-kommentar-2021-ver-2021-05-06.pdf
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Køb din CEP kompressionssleeve her.
Klik på billedet.

Race – Svømning – T1 

Den udleverede badehætte skal benyttes. På den halve jernmand er brug af 
våddragt obligatorisk. På den kvarte jernmand vil våddragt blive påbudt 
såfremt vandtemperaturen kommer under 16 grader. 

Det er som noget nyt i år 
strandstart. Der skal svømmes 
om de orange bøjer, dvs. de 
skal være på din højre hånd. 
Instruktion før start.

På DM Middel (halv jernmand) 
er der ca. 35 meter overløb på 
stranden imellem 1. og 2. omg.

Hjelmen skal være lukket 
inden du tager cyklen.

Ønsker du at skifte alt dit tøj, 
skal det ske i omklædnings-
teltene i skiftezonen.  Du må 
ikke være nøgen i skiftezonen 
hverken før, under eller efter 
konkurrencen. 

1 runde = 950m

High end sportsudstyr for dig der 
løber, cykler og svømmer.

http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
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Find produkter på
https://www.sailfish.comRecoverystrømp

Bakker – Cykling – 12m afstand

Egenforplejning
Må kun ske i Vrads og ved 
km 0,5. Du skal selv have 
en hjælper til 
udleveringen. 

1 runde = 45,25km

H
22km - VRADS
Væskedepot

Ved væskedepotet i VRADS 
kan du få byttet drikkedunk 
mod at aflevere den brugte. 

HUSK kun at smide i 
dropzonen.

https://www.sailfish.com/
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
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Køb din CEP kompressionssleeve her.
Klik på billedet.

High end sportsudstyr til dig der løber, cykler og 
svømmer.

Åben først hjelmen 
når cyklen står i 
stativet (rack).
Eventuel tidsstraf 
skal afsones i 
Penalty Box’en ved 
udgangen af T2.

Bær dit start-
nummer foran.

Der er væskedepoter med vand og 
energidrik ved ud på løb i 
målområdet (her kan egen-
forplejning placeres). Depot ved km 
2,5 og ved vendepunktet km 5,25. 
Toilet ved km 2,5 og i målområdet. 

T2 – Løb – Penalty Box

UD-/HJEM RUTE

http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
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Køb din CEP kompressionssleeve her.
Klik på billedet.

Spring køen over!
Du kan hente din startpose LØRDAG og springe køen over ved registrering 
søndag morgen. 
Startposerne udleveres fra kl 14:45 til 17:30 i stævneteltet.
Benyt samtidig lejligheden til at heppe på alle deltagerne i DM Cross 
Triathlon og SPRINT konkurrencerne.

Find produkter på
https://www.sailfish.com

Kælderslagteren er klar.
Alle supporterne kan godt begynde at glæde sig til top forplejning ved 
årets stævne. Kælderslagteren vil stå klar med varme grillpølser og andet 
godt fra grillen. Og triathlon er ikke helt ukendt hos Kælderslagteren. 
Mød Henrik HER og hør mere om butikken og triathlonoplevelserne. 

http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
https://www.sailfish.com/
http://www.e-pages.dk/ekstrapostenmidt/193/41
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SAILFISH EXPO SALE 2021

I forbindelse med Silkeborg Triathlon, 
kører vi nogle rigtig skarpe tilbud på våddragter og tilbehør. 

SAILFISH stævne tilbud

2021 Sailfish dragter nye – 15 %.

Gode tilbud på Sailfish demodragter.

Openwater svømmebriller, normal 299 kr., stævnetilbud 199 kr. eller 2 par 
for 350 kr.

Sailfish nummerbælter 75 kr.

Wetsuitglide 150 kr.

Løbekasketter / visir normal 199 kr., stævnetilbud 100 kr.

Til de kølige dage i efteråret/foråret
Neopren hætter, neopren sokker og neopren handsker, normal 299 kr. pr del, 
stævnetilbud 249 kr. pr. del.

Mange andre gode tilbud på dagen.
Vi ses ved søen 

High end sportsudstyr til dig der løber, cykler og svømmer.
”Made to make you faster”

Find produkter på
https://www.sailfish.com

http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-kompressionsstrompe-herre-sort-3.html
http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-kompressionsstrompe-herre-sort-3.html
http://www.sailfish.com/Wetsuits.htm?websale8=sailfish&ci=1-3611
http://www.sailfish.com/Wetsuits.htm?websale8=sailfish&ci=1-3611
http://www.sailfish.com/Wetsuits.htm?websale8=sailfish&ci=1-3611
http://www.sailfish.com/Wetsuits.htm?websale8=sailfish&ci=1-3611
https://www.sailfish.com/
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
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Din lokale CEP Plus-forhandler
Se vores tilbud i webshoppen

AVISEN
Din guide til Silkeborg Triathlon

Follow the leader

Det gælder om at være hurtigt ude af vandet og op på cyklen! 
Hvorfor………….jo fordi man får lov til at opleve brølet fra den nye FORD 
MUSTANG MACH-E. Den kører foran forreste rytter i DM Middel AG18-
39. Der kører en MC foran forrest elite deltager. 

Udover førerbilen er der også to Ford Transit på ruten fra VIA Biler, som 
bl.a. vil fungere som fejeblad for udgåede cykler.

Klik på bilen for at se mere om VIABILER

http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
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Køb din CEP kompressionssleeve her.
Klik på billedet.

LIVE RESULTAT SPORTTIMING
KOMMENDE EVENTS holder dig opdateret på de events, 
der foregår lige der, hvor du befinder dig. 
LiveTracking på dine favoritter, resultater 
fra tidligere events i området eller kommende 
arrangementer, der finder sted i fremtiden. 
Det er naturligvis også her du følger Silkeborg Triathlon –
https://www.sportstiming.dk/event/7016

Find appen i App Store eller gå ind på 
https://www.sportstiming.dk/page/timingapp

SPAR 1500 kr. på parkering til Silkeborg Triathlon

Naturstyrelsens kontor er få hundrede meter fra 
stævnepladsen. Spar dig selv for en parkeringsafgift 
og evt. omkostninger ved en bortslæbning af din bil, 
ved IKKE at parkere på skovvejene i området.

Find produkter på
https://www.sailfish.com

http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
http://www.runnerscorner.dk/loebetoej-herrer/cep-sleeve-herre.html
https://www.sportstiming.dk/event/7016
https://www.sportstiming.dk/page/timingapp
http://shop.cepsport.net/
http://shop.cepsport.net/
https://www.sailfish.com/


AVISEN
Din guide til Silkeborg Triathlon

Partners

http://www.kaelderslagteren.dk/forside/
http://www.kaelderslagteren.dk/forside/
http://www.fragt.dk/wps/wcm/connect/DFWeb/Fragt/Forside
http://www.fragt.dk/wps/wcm/connect/DFWeb/Fragt/Forside
http://www.oerbaek-bryggeri.nu/
http://www.oerbaek-bryggeri.nu/
http://www.reprohuset.dk/
http://www.reprohuset.dk/
http://www.sailfish.com/Wetsuits.htm?websale8=sailfish&ci=1-3611
http://www.sailfish.com/Wetsuits.htm?websale8=sailfish&ci=1-3611
https://talogtanker.dk/
https://talogtanker.dk/

