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Ostapski vann det femte UltraTri Sweden
Fredagen den 21 till söndagen 23 juli gick den femte årliga upplagan av UltraTri Sweden.
Detta ultralånga uthållighetslopp är ett tredagars etapplopp från kust till kust i ett
pittoreskt svenskt landskap. Totalvinnare blev Kamil Ostapski (POL) med totaltiden 33
timmar och 56 minuter.
I helgen avgjordes den femte upplagan av UltraTri Sweden med tre tuffa dagsetapper från
västkusten till Stockholm. Efter en kall försäsong och många skadeproblem kom endast tre av
tolv anmälda deltagare till start, men trots detta blev det en livfull tillställning med både spänning
och starka känslor.
Första dagen blev tuff med nio exponerade kilometer från Nidingen till Onsalahalvön i sidvind
och nära meterhöga vågor. Och väl i land väntade 19 mil cykel i ett avtagande lätt regn. Till
avslutningen uppför Klevaliden i Huskvarna hittade emellertid solen fram och resten av helgen
bjöd på vackert svenskt sommarväder.
Totalsegrande Kamil Ostapski från Wroclaw, Polen, vann andra dagens cykling om 315 km från
Huskvarna till Trosa men visade sina verkliga kvaliteter under tredje dagens löpning och simning
under de nio milen från Trosa till Stockholm. På de småkuperade och kraftigt rotbemängda
Södertörnsetapperna av Sörmlandsleden utökade han sitt försprång och vann till slut i lätt stil
efter att även ha satt ett nytt banrekord uppför Hammarbybacken.
Samtliga deltagare fullföljde i god stil - vilket innebär att samtliga 25 personer som startat i
UltraTri Sweden genom åren har fullföljt - och tredjepristagaren Andreas Ask samlade även in
13000 kr till barncancerfonden på vägen.
Sjätte upplagan av UltraTri Sweden går av stapeln den 20-22 juli 2018. Anmälan öppnar den 29:e
juli 2017
Totalresultat UltraTri Sweden 2017:
1. Kamil Ostapski, Wroclaw, Polen,
33:56:25
2. Håkan Johnsson, Rooster Club, Varberg, 37:49:21
3. Andreas Ask, Rooster Club, Varberg,
38:35:16

UltraTri Sweden i 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

