
Triatlongruppa i Røa IL  
ønsker å gjenta suksessen  
fra i fjor og inviterer  
barn og ungdom til  
triatlon-konkurranse i 
historiske omgivelser  
på Bogstad i Oslo. 

BLI MED 
PÅ RØA 
BOGSTAD 
TRIATLON
Onsdag 15. juni 2016

Les mer på www.roail.no/triathlon

Landets flotteste urbane 
triatlonanlegg ligger og venter 
på dere! Etter svømming i 
Bogstadvannet og sykling (med 
terrengsykkel) på grusveier m.m. 
i nærområdet, avsluttes det hele 
med løping i terreng/på grus. 

Sykkelrunden er ikke teknisk 
vanskelig, dette mestrer alle unge 
sprekinger. Det er selvsagt lov 
å ta med våtdrakt, men vannet 
kommer til å bli varmt nok for alle. 

Kart over løypene blir lagt ut 
på hjemmesiden vår. Husk 
sykkelhjelm og sko til sykling og 
løping! Oppmøte på badeplassen.

Etter målgang holder vi grillparty 
på stranda! Gratis pølser og brus. 
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7 – 9 år
75 m svøm 
2 km sykkel 
750 m løp
Start kl. 18:15 
Oppmøte kl. 17:30

13 – 16 år
350 m svøm 
8 km sykkel 
2,5 km løp
Start kl. 19:15 
Oppmøte kl. 18:30

Online påmelding her:
roail.no/Triathlon/Sidemeny/
Arrangementer/Roa-Bogstad-
Triatlon.html 

Det er også mulighet for etteranmelding 
på Bogstad helt frem til start for de av 
dere som «don’t do rain»!

I fjor hadde vi ca. 50 deltakere en kald 
septemberkveld, i år vil vi ha mange 
flere! Dette er arrangementet ingen 
deltaker eller tilskuere har lyst til å gå 
glipp av – så mye futt og fart har det 
ikke vært på Bogstad siden adelen holdt 
sine sommerparty’s for 200 år siden!

Spørsmål kan rettes til:  
triatlon@roail.no eller  
Margrethe Meo, tel. 994 10 512 

Deltakere under 13 år er automatisk forsikret. 
Ungdom 13–19 år som er medlemmer i et 
idrettslag registrert i triatlonforbundet (Røa IL, 
Fossum, Lyn Ski, Rustad, med mer) løser lisens 
gratis ved å fylle ut skjema på denne lenken:   
topptid.no/myreg/info/1225  
 
Alle andre kan kjøpe engangslisens på stedet, 
husk da å ta med 50 kr for 13–16 år og  
100 kr for 17–19 år.

10 – 12 år
150 m svøm
4 km sykkel 
1,5 km løp
Start kl. 18:30  
Oppmøte kl. 17:45 

17 – 19 år
700 m svøm
16 km sykkel
5 km løp
Start kl. 19:20
Oppmøte kl. 18:30

KLASSER, DISTANSER,  
START- OG OPPMØTETIDER

PÅMELDINGSFRIST
KL. 24:00 14. JUNI

LISENS OG FORSIKRING
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