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ÅRETS STØRSTE NYHED ”TRIPÅBROEN” MED SPRINT TRIATLON PÅ 

FJORDFORBINDELSEN SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER 2019 

 
 

TRIATLON I FJORDLANDET 
Ganløse Tri-Center (GTC), Fjordforbindelsen, Vejdirektoratet og Frederikssund 

Kommune byder alle velkommen til en begivenhedsrig og spændende triatlon i det 
smukke Fjordland ved Frederikssund. Hovedstadsregionen har stolte traditioner for 
sportsbegivenheder og stævner. Kun 40 km nordvest fra Rådhuspladsen i 

København, byder området omkring Fjordforbindelsen i Frederikssund Kommune på 

en unik smuk natur, og er specielt velegnet til triatlon.  

Mellem Nordsjælland og Hornsherred ligger Roskilde Fjord, som er rammerne for et 
”klassisk” sprint triatlon. Disse er nu landfast med hinanden med Fjordforbindelsen, 

som består af Kronprinsesse Mary´s bro og 10 km ny motorvej. 

STÆVNEKONCEPT ”TRI PÅ BROEN” 

Ganløse Tri-Center har siden 1993 afholdt multisport stævner, hvoraf mange 
Danmarks Mesterskaber. I forbindelse med indvielsen af Fjordforbindelsen, bliver 

der afholdt en åbent vands triatlon i Roskilde Fjord, og med cykling på den lukket 
motorvej og en afsluttende løbetur.  

Målsætningen med ”Tri på Broen” (TPB) er, at afholde en klassisk og unik triatlon 
konkurrence med udfordring for alle såvel motionister som elite deltagere.  
”Tri På Broen” er Danmarks første og foreløbig eneste Bro-triatlon, og afvikles med 

stor fokus på deltagernes sikkerhed. Ruten er tilrettelagt, så det udnytter den flotte 
natur omkring Fjordlandet. 

 
TILMELDING 

Tilmelding sker udelukkende on-line på 

https://www.sportstiming.dk/event/6539 
 

Stævnet gennemføres kun, såfremt der er 200 deltagere, og der er også en 

begrænsning i max. antal deltagere i forhold til, hvornår Fjordforbindelsen 

skal være ryddet.  

 

SPORTSLIG KLUBÅND 

Det er GTC´s ønske, at TPB-stævnet bliver afviklet i en rigtig god sportslig 

atmosfære – og med kamp til stregen. Det er desuden vores håb, at det sportslige 
samvær mellem klubberne, deltagerne, lederne, trænerne og stævnehjælperne vil 

medvirke til, at alle får nogle gode og positive oplevelser. 

https://www.sportstiming.dk/event/6539
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TRI PÅ BROEN bliver et fantastisk stævne i særklasse. 
 

”Mandag den 24. juni faldt de sidste brikker på plads på et planlægningsmøde med 
Vejdirektoratet og brobyggerfirmaet således, at færdiggørelsen af broen efter 
indvielsen kan ske samtidigt med, at der afvikles triatlon med cykling og løb over 

broen søndag den 29. september” fortæller Idrætsformanden og stævneleder 
Steffen Mattrup Lund-Hansen. ”Vi fik efterfølgende af Projekt Direktør Henrik 

Vincentsen en inspektionstur under broen, på byggepladsen og en tur over broen. 
Det var en fabelagtig oplevelse, og der venter deltagerne en helt unik oplevelse 
med at svømme under broen, cykle over broen på en fuldkommen ny asfalt på en 

lukket motorvej, og afsluttende løb igen over broen. På broens højeste punkt 26 m 
over vandoverfladen er der en direkte udsigt f.eks. ned til Roskilde domkirke”. 

fortæller en begejstret Stævneleder, og afslutter presse-bulletinen: ”Med det store 
ryk ind af deltagere til Broløbet om lørdagen den 28. september – så kunne det 
være interessant, at se om triatlon-sportens deltagere, og alle andre som ønsker, 

at prøve kræfter med en triatlon, vil være med til at indvie Fjordforbindelsen med 
et triatlon-stævne. Det vil være så stort, at vi med triatlon-sporten kan bidrag til en 

festlig og folkelig indvielse i en forhåbentlig flot sensommer”. 
 
Stævnet drives af ulønnede, frivillige kræfter i foreningerne og et evt. overskuddet 

går ubeskåret til Ganløse Tri-Centers foreningsarbejde, herunder til udvikling 
af vores ungdomsafdeling. 

Velkommen til triatlon i Fjordlandet – sæsonens sidste åbent vands triatlon. 

 


