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Generel info 
Mini-tri består af 400 meter svømning, 18 km cykel og 4 km løb. 

Det foregår lørdag d. 27. juli i forbindelse med idrætsugen i Blære. Man kan deltage som 

individuel, som et familie-hold (min. en under 14 år, denne må ikke cykle uden en voksen) eller 

som et hold. 

Tilmelding til Elsebeth på 42920322. Betaling skal ske i forbindelse med tilmelding (MobilePay til 

samme nr.) – prisen er 75 kr. for individuel og 100 kr. for et hold. Senest tilmelding torsdag d. 25. 

juli. 

Der er fælles intro kl. 9.00 i Aars Svømmehal, hvor du skal medbringe din cykel. Hvis du har nogle 

løbesko, som skal med til skiftezonen ved Blære Stadion (cykel til løb), kan du have dem med til 

svømmehallen. Så sørger vi for at de bliver fragtet til Blære Stadion, når starten er gået.  

Der vil være manuel tidstagning og der vil være tider på de forskellige aktiviteter. Cykelhjelm er 

påkrævet. Efter løbet vil der være vand og frugt til alle deltagere. Præmieoverrækkelse sker 

umiddelbart efter sidste deltager er kommet i mål (ca. kl 13.30). Der vil være præmier til 1., 2. og 3. 

i individuel og familier samt til det hurtigste hold. 

 

Stafethold 
Hvis I deltager som et hold, vil I få udleveret en stafet, som skal gives videre til holdkammeraten, 

som skal udføre den næste disciplin. Tiden vil følge stafetten og det er derfor vigtigt at I husker at 

give den videre.  

 

Svømning 
Svømningen foregår i Aars Svømmehal (hvis dårligt vejr svømmes der indenfor ellers ude). Der 

skal svømmes 400 meter svarende til 16 baner. Der vil være banetællere i svømmehallen, som vil 

gøre dig opmærksom på, hvornår du har svømmet alle banerne. 

Der kommer ca. 7 deltagere i vandet af gangen. De første svømmer kl.9.30. Der vil være ca. 20 

minutter i mellem hvert hold i vandet. 

Når du har svømmet 400 meter skal du, hvis der svømmes inde, igennem omklædningsrummet 

(dette gælder både individuel og hold) og ud på græsplænen til din cykel. Hvis der svømmes ude, 

må du gå direkte fra bassinet til din cykel. Hvis du skifter tøj inden cykling, kan du lægge dit 

”svømme-tøj” i den udleverede affaldssæk med dit startnr., som vil blive fragtet til Blære Stadion. 

Du må først stige på cyklen, når du går ud af porten. Cykelhjelmen skal være på og fastspændt 

inden du tager din cykel. 

Når du stiger på cyklen ved porten slutter din svømmetid og din cykeltid starter. 

 

Cykling 
Vær opmærksom på trafikken. Vi kører på offentlig og trafikeret vej og færdselsreglerne gælder. 

Cykelhjelm er påkrævet. 

Ruten er markeret med skilte og er som følgende:  

Til højre ud af porten ved den udendørs pool.  

Til venstre ad Himmerlandsgade ind mod centrum.  

Til højre af Anlægsvej (bliver til Oustrupvej) 

Lige ud i lyskrydset og fortsæt lige over rundkørslen ad Oustrupvej. 

Til højre ad Lynnerupvej 

Til højre ad Katbyvej 

Til venstre ad Skivumvej (her vil stå en hjælper til at kigge efter biler) 



Forsæt lige ud indtil du møder vendepunktet (her vil stå en hjælper) – vend og kør tilbage samme 

vej. 

Til venstre ad Lynnerupvej (tilbage mod Oustrupvej) (her vil stå en hjælper til at kigge efter biler) 

Til højre ad Oustrupvej op ad bakken 

Til højre ad Blærevej ind mod Blære by (her vil stå en hjælper til at kigge efter biler) 

Til venstre ad Gl. Blærevej 

Drej til højre ad Skolevænge (lige inden forsamlingshuset) 

Drej ind på parkeringspladsen til højre og aflever din cykel til hjælperne. Følg afmærkningen ud af 

parkeringspladsen og ind på løberuten.     

Vær opmærksom på at hjælperne på ruten ikke stopper trafikken. Husk derfor at orienter dig på 

hele ruten og færdselsregler skal selvfølgelig overholdes. 

Når du løber ud af parkeringspladsen slutter din cykeltid og din løbetid starter. 

 

Cykelruten kan findes her:  

https://ruteplanner.iform.dk/rute/aars/mini-tri-2019/map  

 

Parkeringspladsen (skiftezonen er rød boks): 

 
 

Løb 
Når du har afleveret cyklen skal du ud på løberuten, som består af fire omgange rundt om 

skolen/igennem stadion. Hver gang du passerer stadion får du en elastik, som skal om armen. Når 

du har tre elastikker om armen, skal du løbe over målstregen næste gang du løber på stadion og 

så er du færdig  



Når du løber ud på runde 1, 2 og 3 skal du løbe ”ved siden af mållinjen” (den blå streg på billedet) 

og først når du kommer ind fra 4. runde skal du løbe over målstregen (den gule streg på billedet). 

 

Ruten vil være markeret med skilte og er som følgende (gentages fire gange): 

Til højre ud af parkeringspladsen (hvor du har sat cyklen, kun ved første runde) 

Følg Skolevænget rundt til venstre 

Drej til venstre ad Gl. Blærevej 

Drej til venstre ind mod Multicentret og fortsæt ind over græsset (vil være markeret med 

afspærringsbånd/flag) 

Fortsæt ned over græsset og ind igennem hækken ud på vejen igen og drej til venstre på 

Skolevænget. 

 

Løberuten (rød boks er målstregen og orange boks er cykel-slut) 

 
 
Vi håber I alle får et godt stævne  

 

Blære I.F. 

Elsebeth Skadhauge og Anni Brændstrup 


