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26 augusti: Dalsland Swimrun 
 
Dalsland Swimrun slingrar sig genom
den vackra naturen längs Dalslands
kanal. Som deltagare får du en unik
utmaning och en fantastisk
naturupplevelse. Loppet går mellan
Akvedukten i Håverud och Ekas
miljöpark i Bengtsfors, och du väljer
själv om du vill ta dig an den långa (36
km) eller korta (17 km) banan. 
 
 
 

Läs mer...

31 augusti - 2 september:
Icebug Xperience
 
 
Icebug Xperience är en upplevelse du
aldrig glömmer. Det är helt upp till dig
om du vill springa eller vandra de 74
kilometrarna och tre etapperna från
Ramsvik till Smögen. Du bor vid havet,
äter lokalproducerad mat och träffar
människor från hela världen. 
 
 
 
 

Läs mer...

26 augusti: Alliansloppet 
 
Alliansloppet i Trollhättan är
rullskidsloppet där du som tävlar står på
samma startlinje som världseliten.
Utmana både dig själv och de allra
bästa genom att delta i någon av
motionsklasserna, som är 16, 32
respektive 48 kilometer långa. Loppet är
också seedningsgrundande för
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Tävla i Västsverige i sommar 
 
Västsverige förvandlas verkligen till ett epicentrum för stora tävlingsevenemang nu i
sommar. Oavsett om du vill testa dina krafter när det gäller mountainbikecykling,
kajakpaddling, traillöpning, triathlon eller swimrun så finns det gott om tävlingar att
välja mellan. Vilken som passar dig bäst? Det är helt upp till dig! Välkommen till
Västsverige i sommar. 
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Vasaloppet. 
 

Läs mer...

20-23 juli:
Kajakkalaset 
 
Med KajakKalasets
hjälp lämnar du
Uddevalla efter tre
dagar som en bättre
paddlare än när du
kom. De tre dagarna
består av träning, teori,
gemensamma
middagar och massor
av inspiration. Sista
dagen kan du använda
dina nyvunna
kunskaper genom att
bege dig ut på någon
av de guidade
KalasTurerna. 
 
 

Läs mer...

11 augusti:
Dalsland Kanot
Maraton+ 
 
Dalsland Kanot
Maraton+ är Nordens
största kanottävling och
brukar kallas för
paddlingens svar på
Vasaloppet. Du paddlar
55 kilometer genom
fyra av Dalslands
vackra och mäktiga
sprickdalssjöar. Från
Laxsjön tar du dig via
bland annat Baldersnäs
Herrgård till målet i
centrala Bengtsfors.
 
 
 

Läs mer...

25 augusti:
Tenson Tjörn
Triathlon 
 
1900 meter simning, 90
kilometer cykling och 21
km löpning - det är vad
som väntar dig som
anmäler dig till Tenson
Tjörn Triathlon, som i år
också har SM-status.
Vackra banor, en
ordentlig utmaning och
en stor folkfest - där har
du Tenson Tjörn
Triathlon i ett nötskal.
Du vet väl att tävlingen
också är en del av
Världens svettigaste
konstrunda? 
 

Läs mer...

14 juli - Swix Uddevalla MTB 
 
När Bohuslän är som allra vackrast i
mitten av juli är det dags för Swix
Uddevalla MTB - motionsloppet som
blandar cykling på single track,
traktorvägar, grus och asfalt. Den
omväxlande banan är satt för att passa
alla. Njut av vackra vyer vid fjordens
stränder och av alla härliga sträckor i
skogen. 
 
 

Läs mer...
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Fotografer: Erik Josefsson (Dalsland Swimrun), Jonathan Fernström (Icebug), Joakim Nyvall (Alliansloppet),
Lisa Nestorson (Tjörn Triathlon), Dalsland Kanot Maraton+, Joakim Hermansson/Upplevelsebolaget
(KajakKalaset), Fredrik Bogren (Swix Uddevalla MTB) 
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