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Garmin officiell timing partner även till
Göteborgsvarvet Marathon
Garmins klockrena samarbete med Göteborgsvarvet utökas ytterligare. Det
världsledande företaget inom satellitnavigation, som varit officiell timing
partner till Göteborgsvarvet sedan 2018, kommer att ha samma roll även för
Göteborgsvarvet Marathon 2021.
2018 blev Garmin en del av Göteborgsvarvet i egenskap av officiell timing
partner och året efter utökades samarbetet med bland annat Garmin Power
Zone där de gav löparna extra energi den sista biten in till mål. När
Göteborgsvarvet nu utökas med historiska Göteborgsvarvet Marathon är
Garmin förstås med på banan även där.

– Garmin är en oerhört viktig och uppskattad partner i vår strävan att skapa
en löparupplevelse i världsklass för våra tusentals deltagare. Därför var det
självklart för båda partner att göra samma satsning på Göteborgsvarvet
Marathon för att hjälpa löparna att både ta sig i mål och samtidigt klara sina
mål, säger Martin Bergman, förbundschef för Göteborgs Friidrottsförbund och
vd för Göteborgsvarvet.
Garmin blir officiell timing partner även för Göteborgsvarvet Marathon, de
visualiserar banprofilen, hjälper löparna att hålla rätt fart under loppet och
presenterar företagsgruppernas farthållare. Dessutom blir Garmin Power Zone
även en del av Göteborgsvarvet Marathon.
– Det är roligt att vi i vårt samarbete inte bara kan öka kunskapen om träning
och hur du som löpare kan använda träningsklockor som hjälpmedel, utan
också kan inspirera löparna att prestera bättre och hålla rätt fart under själva
loppet. Detta gör vi dels genom att tillgängliggöra klockor längs banan för att
de ska kunna hålla koll på sina tider, dels genom Garmin Power Zone där vi
hjälper dem att orka mot målet, vilket kanske kommer vara extra viktigt
under ett maratonlopp, säger Ida Enstedt, eventansvarig på Garmin.
Startskottet för Göteborgsvarvet 2021 går den 11 september och en dryg
vecka senare, den 19 september, är det dags för det historiska
Göteborgsvarvet Marathon.
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Göteborgsvarvet är ett av världens största långlopp och har arrangerats 40
gånger sedan 1980.
Göteborgsvarvet arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för
friidrottsverksamheten i regionen. Överskottet går direkt tillbaka till
idrottsrörelsen för att investeras i föreningarnas ungdomsverksamhet och
driften av träningsanläggningen Friidrottens Hus. Cirka 4000 funktionärer är
engagerade under genomförandet av Göteborgsvarvet.
Göteborgsvarvet är certifierat enligt standarden ISO 20121, för ett hållbart
evenemang.

Göteborgs Friidrottsförbund består av 15 ägarföreningar som tillsammans
äger och driver Friidrottens hus som är centrum för friidrottsträning och
tävling i Göteborg under vinterhalvåret.
Göteborgs Friidrottsförbunds syfte är att säkerställa bredd och spets för
friidrott inom distriktet genom att tillgodose träning för aktiva, utbildning för
tränare och en ändamålsenlig miljö för träning, tävling och utveckling.
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