
T R I A T H L O N -
T R Ä N I N G S H E L G ,  
1 3 -  1 4  M A J  2 0 1 7
För dig som är intresserad av att testa Triathlon, en av Sveriges populäraste 
sporter, finns nu möjlighet att boka triathlonträningshelg med Lotta Nilsson, 
tävlingsledare för Tenson Tjörn triathlon. Fysisk och mental uppladdning, 
träning, föreläsning, gemensam middag och trevligt umgänge. Få de bästa 
förberedelserna du kan tänka dig inför ett Triathlon. 

TJÖRN TRIATHLON | NORDISKA AKVARELLMUSEET | SKULPTUR I PILANE 

2016

fr. 2 395:-
/person



Här på Tjörn får du all information du behöver för att kunna 
göra din första triathlontävling. Du kommer att få cykla och 
springa tävlingsbanorna tillsammans med vår egen Club Active 
Island Tjörn. Det blir föreläsningar och du får hjälp med att 
ställa in din cykel. På plats finns även vår sponsor Team Sportia 
online med många fina specialerbjudanden. På kvällen ingår 
en middag på Träningskliniken med Lotta, där ni kan ställa alla 
frågor ni har. 
 
Bor gör ni på fina Lekanders Bär och Boende. Anso Lekander 
med familj är även med som funktionärer i mål på Tenson 
Tjörn Triathlon. Lekanders bär och boende ligger i Tyfta på 
Tjörn. Det är ett lantligt bed- and breakfast beläget på en 
gammal släktgård med skogen bakom och havet på andra 
sidan berget. På Lekanders erbjuds god mat, nybakat bröd 
och ett trevligt värdskap.  

Välkommen till träningshelg inför Tenson Tjörn Triathlon 2017! 

Program för helgen 

Lördag 13 maj 2017
09.00  Incheckning på Träningskliniken i Skärhamn. 
 Kaffe och smörgås, genomgång av helgen. 
10.00  Cykling 4,5 mil (1 varv på tävlingsbanan) 
12.00–13.00  Lunch på Träningskliniken
13–14.30  Föreläsning med genomgång av utrustning, fokus på cykel. 
15.00–17.30  Löpning, 1-4 varv på tävlingsbana, (4 varv 2,1 mil, tävlingssträckan)  
19.00  Middag på Träningskliniken med pre-race genomgång med allt du behöver 
 veta från start till mål på Tenson Tjörn Triathlon. 
 Incheckning på Lekanders Bär & Boende.

Söndag 14 maj  2017
08.30  Frukost 
10.00  Härlig yogastretch/corepass på Träningskliniken, passet får du med dig hem. 
 Avsluta med att uppleva Nordiska Akvarellmuseet  

Datum: 13-14 maj 2017 
Pris: 2395 sek/person, del i 2 bädds/4 bäddsrum

I priset ingår: Boende (del i 2 bädds/4 bäddsrum), helpension, träningshelg med cykling, 
löpning, yoga/core, föreläsningar och pre-race genomgång med tävlingsledaren. 
Fri tillgång till gym och gåva. Entré till Nordiska Akvarellmuseet. 
Tillägg: Startavgift Tjörn Triathlon 2017 10% rabatt 

Kontakt och bokning: 

Telefon: 0304-67 07 04 
E-post: lotta@traningskliniken.se  
Hemsida: www.tjorntriathlon.com


