
Lördag och söndag den 9-10 augusti arrangeras   

Malmö Triathlon i  Västra Hamnen. 

Bakom arrangemanget står Svenska Triathlonförbundet,  

Malmö stad och Region Skåne.

Triathlon, simning - cykling - löpning, är sporten som växer 

snabbt och tävlingen i Malmö är återkommande varje år.  

Deltar gör både motionärer och etablerad sverigeelit.
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Malmö Triathlon återigen i Västra Hamnen.
I år räknar vid med runt 1100 deltagare. Tävlingen ligger under två dagar då även SM Triathlon Sprint och 
Stafett avgörs i Malmö.
I triathlon simmar, cyklar och springer man. Tävlingscentrum är liksom förra året förlagt till Daniaparken 
och Scaniaplatsen i Västra Hamnen. De tävlande kommer att ta sig in/ut från området via Lilla Varvsgatan 
och söderut på Västra Varvsgatan.  

Avstängda gator
Cykelbanan är förlagd till följande gator som 
av säkerhetsskäl måste stängas helt för övrig 
trafik. Parkeringsförbud kommer att gälla på 
delar av sträckan redan från fredag kväll.   

Begränsade in och utfarter
Utfart från fastigheterna längs bansträckningen 
på Geijersgatan är starkt begränsad. Utfart från 
fastigheterna längs Linnégatan och Erikslustvä-
gen kan ske i det högra körfältet fram till nästa 
avtagsgata och där svänga höger.      

Till er som vet att ni ska ut med bilen ber vi, 
om ni har möjlighet, att planera in lite extra 
tid för utfarten eller parkera i en tvärgata som 
inte är berörd av tävlingen.   

För att utfarterna ska fungera så smidigt som 
möjligt har vi begränsad möjlighet att släppa in 
bilar till fastigheterna längs banan när tävlingen 
pågår.  Vi försöker att vara flexibla och kommer 
att prioritera fordon med rörelsehindrade eller 
andra speciella omständigheter. Det kan dock 
ta en stund att komma fram.  Vi gör allt vi kan 
för att släppa ut bilar men det kan innebära 
viss väntetid vid några tillfällen under dagen.

Funktionärer som övervakar 
Gatorna stängs av med trafikskyltar men vi 
har även många funktionärer som håller vakt 
i gatuhörnen och vid utfarter längs banan. 
Detta både för att skydda dels deltagarna men 
också för att varna övriga att cykeltävling pågår. 
Cyklisterna syns mycket dåligt och kommer i 
hög fart.  

Kartor och information
Vi beklagar det besvär som det kan medföra 
för er som bor längs banan men hoppas på ert 
överseende. Vi vet att många är väldigt glada att 
få komma till Malmö och tävla. 

På nästa sida ser ni kartor på de sträckor där 
tävlingen pågår och vilka områden och gator 
som är berörda av avstängningarna.

Vi hoppas på er förståelse och ni är välkomna 
att kontakta oss med frågor och synpunkter. 

Med vänlig hälsning
Jan Nilsson, Projektledare 

Svenska Triathlonförbundet 
0730-452 752    
jan.nilsson@svensktriathlon.org

   
Bansträckning lördag kl. 13.00-17.20 – Veteran och SM Elit
Lilla Varvsgatan, Västra Varvsgatan och Limhamnsvägen (till och med korsningen Nordmannagatan där  
cyklisterna vänder kl. 12.30-14.15 samt till och med korsningen Ribersborgsvägen där cyklisterna vänder  
kl. 15.00-17.30)

Bansträckning söndag kl. 08.00-12.15 – Kort och olympisk motion
Lilla Varvsgatan (Salongsgatan och Turning Torso)  Västra Varvsgatan  (Turning Torso och Limhamnsvägen) 
Limhamnsvägen (Mariedalsvägen och Geijersgatan)  Geijersgatan (Limhamnsvägen och Linnégatan) 
Linnégatan (Riddaregatan och Stjärnplan)   Erikslustvägen (Stjärnplan och Köpenhamnsvägen)

Bansträckning söndag kl. 13.00-14.30 – SM stafett
Lilla Varvsgatan, Västra Varvsgatan och Limhamnsvägen (mellan Salongsgatan, Turning Torso, Limhamnsvägen 
och Köpenhamnsvägen där cyklisterna vänder kl. 13.00-14.30)



Tävlingsbana cykel 
kort motion och 
olympisk motion
söndag 10/8 kl. 08.30-12.15

SM stafett 
söndag 10/8 kl. 13.00-14.30

Tävlingsbana cykel 
SM elit 
lördag 9/8 kl. 15.00-17.20

Riddaregatan
vändpunkt 09.50-12.15

Stjärnplan
vändpunkt 08.30-09.50

Erikslust
vändpunkt 09.50-12.15 Turning Torso

vändpunkt 08.30-14.30

Köpenshamnsvägen
vändpunkt 13.00-14.30

Ribersborgsvägen
vändpunkt 15.00-17.20

Nordmannagatan
vändpunkt 13.00-14.00

Tävlingsbana cykel 
veteran 
lördag 9/8 kl. 13.00-14.05

Turning Torso
vändpunkt 13.00-14.05



  

Triathlon
Triathlon är en uthållighetsidrott där momenten simning, cykel och löpning 
utförs i en följd. Det är en modern livsstilsidrott som kännetecknas av fart, 
styrka och uthållighet.  Triathleter är målmedvetna och prioriterar en aktiv 
fritid, en sund livsstil och välbefinnande.

Triathlon passar utmärkt både för motionären som tycker om allsidig träning 
och den topptränade elitidrottaren. Genom sin variation är det också en 
mycket rolig idrott för barn och ungdomar.

Man tävlar på en mängd olika distanser.  Allt från tävlingar som tar under 
en timma att genomföra, till tävlingar som eliten avverkar på över 8 timmar. 
Den klart övervägande delen av tävlingarna arrangeras på kortare distanser.  

www.svensktriathlon.org                              
www.malmo-triathlon.se


