
»Jag ville ha ett mål som jag var rädd för, något som 
verkligen skulle få mig ut i löpspåret i ur och skur.«

Sofie Lantto, Fitnessredaktionens egen järnkvinna

96 tvåmannalag deltog i äventyrstävlingen Ö till Ö i år; 
herrlag, damlag och mixade lag. De tävlande tog sig från 
Sandhamn till Utö i Stockholms skärgård, genom att 
springa på öarna och simma mellan dem.

Bansträckningen går över stock och sten, deltagarna 
springer genom snårig skog och forcerar hala klippor.
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Sofie vill testa sina gränser

Från halvtränad småbarnsmorsa till fullfjädrad järnkvinna – på mindre 
än tre år. Fitness Magazines AD Sofie Lantto har uppnått mål som få 
trodde var möjliga. Hur bär hon sig åt? 
Vi tog rygg på henne under äventyrstävlingen Ö till Ö.

Text Marie Kjellnäs Foto Jakob Edholm/Get exposed

V
ågorna går meterhöga i viken 
mellan Sandhamn och Vindalsö i 
Stockholms skärgård. I de kylslagna 
virvlarna guppar 192 röda mössor, 
det är deltagarna i äventyrstävling

en ö till ö som inlett den första av dagens 20 
simsträckor. De tävlar i par och har 14 timmar 
på sig att nå Utö i södra skärgården, i nuläget 
54 kilometer terränglöpning och tio kilome
ter simning bort. I princip ska de utföra två 
Lidingölopp och tre Vansbrosimningar den 
här dagen.

Från en bekväm pressbåt kan jag och ytter
ligare några journalister och fotografer se hur 
fjolårsvinnaren Jonas Colting med partner 
Björn Andersson tar täten. Vinden ställer dock 
till med problem precis som befarat, vitvå
gorna skymmer sikten och många av lagen 
har svårt att hålla ihop. Vi ser desorienterade 
simmare klättra upp på små skär för att över
blicka läget och återknyta kontakten med den 
gula skärmen på Vindalsö, där simningen ska 
övergå i löpning. 

Kulmen nås när simmaren i täten – jag tror 

det är den mytomspunne Colting själv – reser 
sig ur djupet ett tiotal meter framför press
båten. Med hysterisk blick bakom simglas
ögonen vrålar han vart i helvete ska vi? 

Vi pekar nervöst mot den gula skärmen i 
fjärran, med våra tangentbordsfingrar.

Vilja och målmedvetenhet
Att Fitness Magazine följer äventyrstävlingen 
ö till ö har sin förklaring. Vår ad, Sofie 
Lantto, är en av deltagarna – och vi som är 
hennes arbetskamrater har länge pratat om 
att skriva om hennes bedrifter i tidningen. 
Kanske inte så mycket om själva tävlingarna, 
att hon de senaste två åren har avverkat tre 
stycken Ironman och ett ö till ö, utan snarare 
om den vilja och målmedvetenhet som har 
tagit henne dit. 

För tre år sedan var Sofie nämligen en av oss, 
en halvtränad småbarnsmorsa som brände av 
några gympass i veckan, njöt av sovmorgnar 
och sprätte pengar på uteluncher och nya 
jeans. Idag är hon en dedikerad triathlet, 
som via sin blogg Lanttolife.se har blivit en 

förebild för många som när en lust att utmana 
fysiska gränser och mentala spärrar. Att utvär
dera sina träningsresultat »på riktigt«.

Sofie har numera med sig matlåda varje dag 
för att spara ihop till nya triathlonprylar, så 
när jag lockar med bjudlunch på stan talar 
hon gärna ut om sin nya livsstil.

– Jaa, hur blev det så här? Jag kände efter 
mitt andra barn att jag ville ha en ny utma
ning, som var bara min, så jag anmälde mig 
till en crawlkurs för vuxna. Där träffade jag en 
tjej som höll på med triathlon och blev inspi
rerad – kunde hon så kunde väl jag? Så jag 
övertalade min syster att vi skulle köra sprint
distansen på Stockholm Triathlon.

Kändes inte lockande
Det började alltså rätt sansat, med en tävling 
som de flesta med lite träningsvana kan ta sig 
igenom: 750 meter simning, 20 kilometer 
cykling och fem kilometer löpning. Sofie var 
inte särskilt nöjd med sitt resultat, men tri
athlonlågan var tänd. 

Snart började hon fundera på att klämma en 

Fitness Magazines AD Sofie och hennes lagkompis 
Ola – alias »Drutten och Krokodilen« – i en växling 
mellan simning och löpning. Totalt sprang de 54 
kilometer och simmade en mil den här dagen.
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hel Ironman sommaren därpå – då snackar vi 
3 860 meter simning, 180 kilometer cykling 
och 42 kilometer löpning.  

– Det normala hade väl varit att börja med 
halva distansen, eller att springa ett vanligt 
maraton – men det kändes inte alls lockande. 
Jag ville ha ett mål som jag var rädd för, något 
som verkligen skulle få mig ut i löpspåret i ur 
och skur. Med sex månader kvar till tävlingen 
hade jag aldrig sprungit längre än en mil, 
säger hon och skrattar.

Sofie möttes av en del huvudskakningar på 
vägen mot sin första Ironman, men vi som 
känner henne tvivlade aldrig. Flera gånger 
tidigare hade vi sett henne uppslukas av ett 
nytt intresse – och på kort tid gå från nyfiken 
nybörjare till sakkunnig inspiratör. Hon plö-
jer böcker, tidningar och bloggar; frågar ut de 
bästa och ger sig inte förrän hon har provat ut 
den optimala utrustningen.  

– Jag vet inte varför jag går igång på att lära 
mig nya saker, det har alltid varit så. Det är 
kul att testa sina gränser, kroppen klarar av så 
mycket mer än man tror! Jag har en känsla av 
att allt är möjligt, den har jag nog fått med 
mig från uppväxten, säger hon.

Det pustas och stönas
Klockan närmar sig lunchtid när pressbåten 
anländer till Nämdö, de tävlande lagen har 
snart simmat och sprungit i sex timmar. Det 
pustas och stönas i leden, många ben är redan 
stumma som timmerstockar och vissa lag 
har svårt att dölja sin spirande osämja. Sofies 
lagkamrat är min man Ola, så jag hoppas 
innerligt att de ska ta sig igenom dagen med 
humöret och vänskapen i behåll.

Lag efter lag stämplar in, trycker i sig ett 

par bullar och springer vidare. Var sjutton är 
de? Jag följer den snitslade banan för att möta 
dem, då dyker de upp runt kröken. Två breda 
leenden. Fyra glittrande ögon.

Tävlingar som Ironman och ö till ö fram-
ställs gärna som oerhört tuffa, nästan omänsk-
liga. Och visst är det idel hjältar som tar sig 
från Sandhamn till Utö den här dagen. Bland 
lagen i täten är det kärva miner och full fart 
framåt, men i de bakre leden pratas det paj-
recept, favoritlåtar och barnuppfostran. Tro’t 
den som vill, men alla är inte här för att plåga 
livet ur sig.

– Vi försöker hålla oss i rörelse hela tiden, 
säger Sofie mellan bulltuggorna. Än så länge 
funkar det fint, vi plockar placeringar på sim-
sträckorna – och sen springer de om oss på 
löpningen. Men vilket fantastiskt väder det är!

Träningen är en lyx
Det där leendet är Sofies signum. I nuläget 
fokuserar hon på att genomföra utmaningar 
hon går igång på, men lidandet försöker hon 
minimera. 

– Visst, man måste träna en hel del för att 
fixa ö till ö eller Ironman utan att kroppen 
pajar ihop. Och det vill jag, träningen känns 
som en lyx som jag gärna förhandlar till mig 
hemma vid köksbordet. Jag vill både träna på 
gymmet och utomhus, det är en bra kombo.

Sovmorgnar och tv-sunk har Sofie dragit ner 
på rejält, då tränar hon istället. Rollen som 
yogainstruktör har hon lagt på hyllan, hon 
tar inga extrajobb just nu – och behöver hon 
nya kläder så gräver hon lite djupare hemma i 
garderoben.

– Man har ju bara 24 timmar så det är klart 
att jag fått prioritera om. Men jag är inte den 

som gråter över ett missat träningspass, det 
finns ju viktigare saker i livet. God mat och 
mys med barnen är jag inte beredd att försaka. 

På Utö går ö till ö-lagen i mål. Vinnarna 
i herrklassen trillar in på 9:07, bästa mixed-
laget på 11:10 och damvinnarna på 12:28. 
På otillo.se kan jag se att Ola och Sofie, alias 
Drutten och Krokodilen, har klarat den sista 
cut-offen – med ynka två minuters marginal. 

Aldrig mått så bra
Jag joggar ner till stranden och ser dem 
komma simmande i skumrasket, Sofie använ-
der bara ena armen. Nästan 14 timmar efter 
starten spolas de iland på klipphällen och 
vi promenerar tillsammans mot målet. De 
berättar att den långa löpsträckan på Ornö 
var knäckande, de kopplade ihop sig med ett 
gummiband och Ola höll »klara-cut-offen-
tempo« med Sofie i släptåg. Med några minu-
ter kvar till stämplingen fick han en dipp, då 
fick hon plötsligt energi »från ingenstans« 
och tog över rodret. De pladdrar i mun på 
varandra som lyckliga barn, slutkörda men 
fulladdade med endorfiner.

Det är lätt att förstå att den som fått smak 
för tuffa utmaningar vill testa igen. Var det 
här gränsen, eller klarar kroppen ännu lite 
till? Jag frågar Sofie vad som skulle hända om 
den där gnisslande axeln eller det onda knät 
inte gick att reparera, skulle hon kanske sakna 
endorfinerna och trilla ner i ett svart hål av 
hopplöshet? Hon skakar bestämt på huvudet.

– Äsch, då hittar jag något annat att gå 
igång på. Kanske lära mig spela gitarr eller 
ta upp fotograferandet igen? Men jag skulle 
givetvis fortsätta träna, jag har aldrig mått så 
bra som nu. l

»Med sex månader kvar till tävlingen hade jag aldrig sprungit längre än en mil!«

»Drutten och Krokodilen« 
går i mål på Ö till Ö.

Sofie har hittills fixat tre Ironman-
tävlingar, här Järnmannen i Kalmar.
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8 EXTREMA UTMANINGAR
Blev du inspirerad av Sofies träning och tävlingsupplevelser? 
Du behöver inte vara född i löpspåret eller cykelsadeln för att 
våga dig på en rejäl utmaning. 
Här kommer åtta tävlingstips till dig som söker ett mål utö-

ver det vanliga – kanske redan under 2012? 
Text Nina Karlsson

Ö till Ö
Ta dig mellan Sandhamn och Utö i 
Stockholms skärgård genom att springa 
på öarna och simma mellan dem. Man 
tävlar två och två och får under tävlingens 
gång inte ha längre avstånd än tio meter 
mellan sig under simsträckorna. 
Plats: Stockholms skärgård
Datum: 3 september 2012
Distans: 5,4 mil löpning och 1 mil sim
ning.
Bästa vinnartid: 8 timmar 53 minuter
Tidskrav: Maxtiden är cirka 14 timmar. 
Kostnad: 9 600 kronor per lag, då 
ingår middagar och boende på både 
Sandhamn och Utö.
Kuriosa: Tävlingen växte fram ur fyllevad 
mellan ägaren till Utö värdshus och hans 
vänner. Första gången Ö till Ö arrangera
des officiellt var 2006. Man har ett max
antal på 200 deltagare.
Mer info/anmälan: otillo.se

Crossfit Games
Lyft, kasta, hoppa, simma, spring, cykla, ro, 
dra, tryck – här får du visa vad du går för på 
alla plan. Vinnaren av Crossfit Games får titeln 
»The fittest person on earth!« 
Plats: Los Angeles, USA
Datum: 22 februari 2012 släpps den för
sta WOD:en i de öppna tävlingarna. Själva 
Crossfit Games äger rum 13–15 juli.
Bästa vinnartid: Resultaten mäts i poäng.
Tidskrav: För att kvala måste du utföra de 
sex WOD:en som krävs, sedan hoppas på att 

dina konkurrenter hade en sämre tid än du!
Kostnad: Fem dollar i anmälningsavgift.
Kuriosa: Deltagarna i Crossfit Games i Los 
Angeles sållas ut genom att vem som helst 
kan utföra de sex olika WOD:er som läggs 
upp som delmoment. Sedan följer deltävlingar 
i varje region/världsdel innan de absolut bäst 
tränade åker till tävlingen i L.A. 
Mer info/anmälan: games.crossfit.com

Trans Scania
Trans Scania är ett terränglopp för löpare 
på 24,6 mil, som korsar Skåne från kust till 
kust och tillbaka. Du behöver ha genom
fört lopp på minst 24 timmar eller 100 
miles för att få delta.
Plats: Start i Bjärred och mål i Lund
Datum: 10–12 augusti 2012
Distans: 24,6 mil
Bästa vinnartid: 37 timmar 51 minuter
Tidskrav: Maxtiden är 60 timmar
Kostnad: 800 kronor
Kuriosa: Hur långt loppet blir beror på 
hur många gånger du springer vilse. 
Pannlampa är obligatoriskt under loppet. 
Mer info/anmälan: transscania.se

Så får du tid att träna!

1Planera din tid
Lägg in dina pass i veckoschemat i 

god tid. Det må låta småtrist, men livet 
rymmer mer om det finns en veckomeny, 
en hämtaochlämnapådagislista och 
liknande. Kläm in ett cykelpass på väg till 
jobbet, spring en sväng på lunchrasten, 
yoga när barnen somnat …

2Ta en sak i taget
Sträva efter att leva i nuet; fokusera på 

träningen när du tränar, på jobbet när du 
jobbar och på barnen eller sambon när 
du är med dem. På så vis känns vardagen 
ofta mindre stressig.

3Hitta ditt mål
Välj ett mål som just du går igång på, 

något som gör att träningen känns extra 
rolig och viktig. Det spelar ingen roll om du 
väljer Tjejmilen, SM i kettlebells eller Ö till 
Ö – målet ska trigga just din träningslust. 

4Det ÄR roligt!
Testa olika träningsformer tills du hittar 

de som passar dig. All träning är inte 100 
procent rolig, men se till att fastställa syftet 
med passet – då känns det vettigt att ge 
järnet. Visst är det roligt att bli lite bättre? 

5Ta hjälp
Fråga ut vänner som har genomfört 

ditt mål, gå med i en förening, anlita en 
personlig tränare, läs böcker och tidningar 
med tips om just det du vill veta.

6Var träningsredo!
En dag dyker det upp en halvtimme 

utan innehåll! Se till att alltid ha en packad 
träningsväska till hands, så kan du gripa 
tillfället i flykten.

Sofies bästa tips
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Norseman
Simma, cykla och 
spring genom det 
vackra norska fjord-
landskapet i ett av 
världens tuffaste lopp 
på Ironmandistansen.
Plats: Eidfjord, Norge
Datum: 4–5 augusti 
2012
Distans: Ironman (3 800 m simning, 18 000 m 
cykling och 42 195 m löpning).
Bästa vinnartid: 10 timmar 30 minuter
Tidskrav: Se hemsidan

Kostnad: 2 300 norska kronor (cirka 2 700 
svenska).
Kuriosa: 2012 firar Norseman 10-årsjubileum 
och utökar antalet startplatser till 500 stycken 
mot vanligtvis 240 deltagare.
Mer info/anmälan: nxtri.com

Deltagarna tävlar i lag om fyra medlemmar 
som måste befinna sig inom 100 meter från 
varandra. Deltagarna tar sig genom landska-
pet genom vandring, klättring, paddling och 
mountainbiking. Navigering är också en stor 
del av tävlingsmomentet, eftersom rutten inte 
är utmärkt.
Plats: Patagoniens karga och avlägsna land-
skap i Chile. Bansträckningen avslöjas inte 
förrän kvällen innan tävlingen startar.
Datum: 11–25 februari 2012
Distans: Varierar från år till år, vanligast är 
cirka 50–60 mil, men tävlingen har varit så 
lång som 100 mil.

Bästa vinnartid: Ej jämförbart eftersom täv-
lingarna är olika långa. 
Tidskrav: Max nio dygn, deltagarna vilar så 
mycket som de själva väljer. Elitlagen genom-
för tävlingen på cirka sex dygn.
Kostnad: 1 190 Euro (cirka 11 000 kronor)
Kuriosa: Baktanken med tävlingen är att 
uppmärksamma omvärlden på vilka unika 
och oförstörda landskap jorden ännu besitter, 
samt värdet av att vårda vår miljö för att beva-
ra dem. Deltagarna kan färdas hundratals 
kilometer utan att möta en enda människa.
Mer info/anmälan: patagonianexpedition-
race.com

Ultra-Trail Mont Blanc
Ett krävande terränglopp där du springer runt 
Europas högsta topp, Mont Blanc. Det är 
mycket upp och ner, totalt plockar du 9 700 
höjdmeter.
Plats: Alperna, banan går 
genom Italien, Schweiz och 
Frankrike.
Datum: 27 augusti–
2 september 2012
Distans: 16,6 mil
Bästa vinnartid: 20 timmar 
5 minuter 

Tidskrav: 46 timmar
Kostnad: 150 Euro (cirka 1 500 kronor)
Kuriosa: Krav på genomförda kvalificerings-
lopp för att få anmäla sig, se hemsidan.
Mer info/anmälan: ultratrailmb.com

Swiss Alpine 
Marathon 
Sugen på lite backlöpning? Loppet är 
känt för att vara en riktigt tuff utmaning, på 
grund av alla backar och höjdskillnaden.
Plats: Davos, Schweiz
Datum: 28 juli 2012
Distans: Välj mellan 42 km eller 78 km. 
Bästa vinnartid: 78 km: 5 timmar 12 
minuter
Tidskrav: 12 timmar
Kostnad: 135 Schweiziska franc (cirka 
1 000 svenska kronor)
Kuriosa: På Marathon-distansen kan man 
välja mellan två olika varianter; med mer 
eller mindre backar. Men totalt backfritt 
blir det nog inte ändå, det är trots allt i 
Alperna. En gudomligt vacker dag lär man 
få i alla fall.
Mer info/anmälan: swissalpine.ch 

Yak Attack 
Utmana dig själv och ställ upp i Yak 
Attack, ett mountainbikelopp över 
Himalayas bergskammar. Det är stora 
höjdskillnader under loppet, högsta punk-
ten ligger på 5 416 meter.
Plats: Himalaya, Nepal
Datum: 2–15 mars 2012
Distans: 40 mil
Bästa vinnartid: 22 timmar 13 minuter   
Tidskrav: Nej. Man kör en etapp om dagen.
Kostnad: 1 595 pund (cirka 17 000 kronor)
Kuriosa: Artisten Martin Stenmarck och 
cykelgurun Andreas Danielsson gick 2010 
i mål som de enda svenskar som genom-
fört tävlingen utan assistans. 
Mer info/anmälan: yak-attack.co.uk

Patagonian Expedition Race
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