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Kimball vinner det fjärde UltraTri Sweden 

Fredagen den 22 till söndagen 24 juli gick den fjärde årliga upplagan av UltraTri Sweden. 

Detta ultralånga uthållighetslopp är ett tredagars etapplopp från kust till kust i ett 

pittoreskt svenskt landskap. Totalvinnaren blev Dan Kimball (USA) som slog tvåan Jerzy 

Pastuszak (POL) med fyra timmar följt av Dennis Nilsson (SWE) på tredje plats. 

 

Första etappen startade under perfekta förhållanden vid Lillelandsrevet på Nidingen, mitt i havet 

sydväst om Onsalahalvön, med en nio kilometer lång simning med stilla och exceptionellt klart 

vatten. Dan Kimball från USA var först upp efter 2 timmar och 18 minuter. Kimball behöll 

ledningen genom cyklingen till etappmålet i Huskvarna, men bergspriset tog Morten Poulsen, 

Danmark, som klättrade de sista 1100 metrarna upp för legendariska Norra Klevaliden på 

5 minuter och 58 sekunder.  

 

Den 317 km långa andra etappen från Huskvarna till Trosa vanns av östgöten Dennis Nilsson på 

10:11:13. Nilsson gjorde en stark prestation och tog igen den tid han förlorade på ett par 

kostsamma navigeringsmisstag under dag ett. Snabbaste totala cykeltid hade trots allt Dan 

Kimball, bara sekunder snabbare än Jerzy Pastuszak, Polen. Pastuszak hade problem med cykeln 

efter att ha kraschat strax efter transitionen första dagen men gjorde trots detta en stark insats på 

cykelmomentet.     

 

Dag tre bestod av 22 km löpning följt av 3 km simning och 71 km löpning från Trosa till 

Stockholm på en blandning av asfalt, grus och svårbemästrade tekniska vandringsleder. 

Löpsträckan innehöll även den ett bergspris, med bara 8,6 km kvar till mål genomfördes en 

backsprint uppför Hammarbybacken, som vanns av Martin Kraenzmer från Lindome på 4:10. 

Dan Kimball visade emellertid på stor klass med en konsekvent hård löpning hela dagen och vann 

till slut den tredje etappen med nära tre timmar framför efterföljande klunga på fyra löpare.  

 

Vid målområdet i Rålambshovsparken beskrev en till synes obemärkt Dan Kimball sin upplevelse 

UltraTri Sweden som "extremt hårt men väldigt, väldigt vackert… löpningen till och med tuffare 

än den på ÖtillÖ".   

 

Femte upplagan av UltraTri Sweden går den 21-23 juli, 2017. Förhandsregistrering öppnar på 

fredag den 29 juli.  

Totalresultat UltraTri Sweden 2016: 

 

1. Dan Kimball, USA, 30:24:24 

2. Jerzy Pastuszak, POLEN, 34:14:14 

3. Dennis Nilsson, Norrköping 34:46:29 

4. Martin Kraenzmer, Lindome, 36:09:40 

5. Morten Poulsen, DANMARK 37:41:56 

6. Glenn Kjellgren, Kungsbacka, 42:41:07 

7. Richard Robinson, UK, 43:36:48 

 

UltraTri in korthet 

 Dag 1: 9 km Simning / 195 km Cykling 

 Dag 2: 315 km Cykling 

 Dag 3: 23 km Löpning / 3 km Simning / 70 km Löpning 

För mer information: www.ultratri.se  

UltraTri Sweden arrangeras av Nedevska Coaching & Events 

http://www.ultratri.se/
http://www.ultratri.se/
http://www.ultratri.se/
http://www.nedevska.com/

