
Tri-sektionen är ett dynamiskt gäng där det ständigt dyker upp nya inbjudningar och 

förfrågningar på Facebook-sidan - det ena mer galet än det andra. Det är fantastiska att se 

hur gruppen utvecklats sedan starten och att det idag är så många som engagerar sig i allt 

från tävlingar, träningar, kalas, föreläsningar och läger. Alla bidrar efter egen förmåga – men 

det som binder oss samman är en vilja att utvecklas och att kunna kombinera träning med 

glädje! Triathlon – tre gånger så kul! 

 

Nedan följer ett axplock av årets aktiviteter. Det har varit svårt att begränsa innehållet och det 

finns inga anspråk på att vara komplett – men det visar också att möjligheterna till att ha 

roligt är oändliga! Välkomna att läsa TK Triathlons årsberättelse! 

 

Team Kungälv Triathlon - årsberättelse för 2017 
 

Vinterträning: 

Vinterträning består av simträning i Oasen, där allt fler deltar och gör stora framsteg. Vi har 

haft besök av Simcoachen som gett oss värdefulla tips och trix för att finslipa simformen 

inför sommaren. 

Löpning genomförs bland annat i KUL-gängets regi och spinning i form av Giro 4 på Friskis & 

Svettis körds av många.  

Vi har under året haft flera olika sim-utmaningar: 

I april simmade vi 10 000 m inomhus vilket motsvarar 400 längder, alternativt så långt man 

hann eller orkade på utsatt tid. Många gjorde fina personbästa i längd. I juni var det dags 

igen i form av midsommarsimmet. Återigen 10 000 m fast denna gång utomhus. Det blev 

rätt många varv runt Ingetorpsjön, som numera klassas som vår hemma arena för 

utomhussim. I december genomfördes Endorfinsimmet, även denna utmaning med mål att 

nå 10 000 m. Förutom nöjet att simma bidrog även alla deltagare (och även några till) med 

pengar till barncancerfonden. 

Försäsong & Träningsläger: 

Triathlonsäsongen tog fart på riktigt i samband med Tri-sektionens träningsläger i Jönköping 

som genomfördes i slutet på april. Det var andra året i följd som träningslägret anordnades i 

Jönköping vi var sammanlagt drygt 20 vuxna och flertalet hade familjemedlemmar med sig. 

De tuffaste triathleterna cyklade till Jönköping medan andra tog bilen. Under helgen 

lyckades vi klämma in allt från hinderbana, duathlon, löptävling, cykling samt 

simträning/simlek. Leken ”Vem är rädd för Michael Phelps” kommer att gå till historien. 

Vädret var även detta året mycket varierande väder med bl.a. snöfall – ett återkommande 

tema på våra läger!  

I slutet av maj bjöd Anneli Holmen och Jonny Williams in till träningstävlingen 

”Spekemannen” vid Ålevattnet. Många kom och det bjöds på fantastiskt bra väder. Ett 

mycket bra arrangemang där riktiga tävlingsbojar användes som vi generöst nog blivit 



sponsrade med av LO Multisport – Tack! Några kom och ”provade på” triathlon som inte 

hade kört det tidigare. Det fanns klasser både för vuxna klass och barn/ungdom, självklart 

med anpassade sträckor. 

I juni var det dags för ”Rocketman challenge” i Rödbo, en tävling med stort fokus på humor 

och glädje. Samtliga deltagare hade ett artistnamn och roligast var nog Herr och Fru Herou 

som tagit utmaningen på högsta allvar! Vilket gäng – roligt från start till slut men ändå med 

plats för både allvar och finess!  

Tri-tävlingar: 

Antalet tävlingar för tri-sektionen har avlöst varandra, helg efter helg. De som inte tävlade 

har haft fullt upp med att följa andras deltagande på distans med live uppdateringar. 

Vansbro Triathlon: I juni var det dags för Vansbro Triathlon och SM i medeldistans. En stor 

delegation från Team Kungälv Triathlon deltog på denna tävling och flertalet bodde i eller vid 

det gemensamt hyrda huset. Deltagarna var nöjda med arrangemanget även fast det var 

tufft i värmen då solen visade sig från sin bästa sida. Tävling gick bra och Team Kungälv 

Triathlon skördade flera SM-medaljer. Enda smolket i bägaren var att Teamets egen 

pressfotograf (Daniel) lyckades tappa datorn i backen så den inte ville vara med och leka 

längre… 

Horla triathlon: En klassiker bland tävlingar som genomfördes av några ur teamet. Horla är 

en rolig och tillåtande tävling som lockar allt från nybörjare till elit. Flera körde tävlingen som 

genrep inför Ironman Kalmar eller Tjörn triathlon. Horla bjöd som alltid på en utmanande 

bana både avseende cykel och löpning men detta året var även vädret utmanande. 

Ironman 70.3 Jönköping: En fin tävling för den som vill känna på ”Ironman-festen” utan att 

behöva köra fulla distanser. Medeldistansen lockade flera från klubben och vi hade både 

rookies och fullblodsproffs på plats. En fantastisk dag och en rolig tävling med fina 

prestationer! 

Ironman Kalmar: Ett mycket stort antal deltagare från klubben, både superrutinerade och 

nybörjare – en härlig blandning!  I vanlig ordning var det även många på plats för att stötta 

och heja fram deltagarna. Det var finfina prestationer från samtliga som deltog från klubben. 

Tjörn triathlon: Många deltagare även i denna tävling! Som väntat många från triathlon-

sektionen men även några från cykel-sektionen som vågade sig på en start på denna trevliga 

tävling! Väldigt många från Team Kungälv kom för att heja fram deltagarna och det är extra 

glädjande att se så många från cykel-sektionen på åskådarplats. Denna tävling blev 

säsongsavslutningen för de flesta. 

Internationellt: Teamet har varit representerade på ett flertal tävlingar, bland annat vid 

Europamästerskapen i både medeldistans (Herning, DK) och långdistans (IM Frankfurt, D). 

Mirella Carlsson höll sig långt framme och tog pallplatser i båda dessa tävlingarna – 

fantastiskt! Även Kaj Munk, Martin Erixon och Joey Shultz deltog i Danmark och prestationen 

innebar att Joey (med familj) tog chansen att delta i VM i Chattanooga (USA) senare på 

sommaren. Utöver detta har teamet deltagit på ett antal tävlingar runt om i världen och där 

Kaj ”Mr. Ironman” Munk är en grym ambassadör för oss i jordens alla hörn. 



Intressant att notera är att Team Kungälv, med våra ca 50 aktiva motionärer och i egenskap 

av en liten tri-klubb, noteras på plats 23 i den europeiska IM-rankingen som baserar sig på 

hur klubbarnas medlemmar presterar på IM tävlingar – helt fantastiskt så klart! 

Duathlon: 

I maj var det dags för SM i Duathlon, vilket var debut för både Pelle och Mirella. Debuten 

blev en succé och Pelle blev 6:a och Mirella 5:a, båda i tävlingsklass. 

Swimrun: 

Många av oss triathleter hade under en tid sneglat nyfiket på swimrun, men det fanns en 

osäkerhet på vad det innebar. I början av sommaren bjöd därför Anneli Holmen och Mirella 

Carlsson in till Swimrun träning runt Ålevattnet. Banan bestod av två varv så det gick att välja 

om man ville köra ett eller båda. Detta gjorde det möjligt för fler att delta då det till och med 

gick att få till barnpassning under eventet (man sprang varsitt varv). 

Marstrand Swimrun bjöd på utmanande väder med mycket vind och regn. Det var flera från 

klubben som provade på swimrun-tävling för första gången. Tävlingsformen är extra rolig 

eftersom man alltid tävlar i lag om 2 och att man kan välja mellan lång och kort bana. Team 

Kungälv var väl representerade, både på banan och med supporters. Det blev flera fina 

prestationer och bland annat gjorde Anna Knutsson och Kenneth Edvardsson raketpremiär 

och fick kliva upp på pallen i sprintklassen. 

I slutet av året anordnades 1:a advents swimrun av Mirella Carlsson och Joey Schultz vid 

Ingetorpssjön. Dagen innan var det minusgrader och is på vattenpölarna men till start så var 

det flera plusgrader och isfritt! Vattentemperaturen mättes, men hölls självklart hemlig till 

målgång. Gänget sprang glada och spralligt förväntansfulla iväg mot den första sim-sträckan, 

av döma av ljuden som kom i samband med första doppet så var det kallare än förväntat… 

Banan var en varvbana som kördes tre varv och avslutades sedan med nerjogg. När alla bytt 

om bjöds det på varm glögg och pepparkakor och solen tittade fram. Vattentemperaturen 

avslöjades till 3,5 grader. Det var en väldigt glad och uppsluppen stämning efteråt. 

Socialt: 

För att vi skulle träffas och umgås i sammanhang som inte bara handlar om träning och för 

att ha kul och ljuga lite om säsongen som gått så har vi anordnat fester inom 

triathlonsektionen, både som upptakt och som avslutning på säsongerna. Triathlonsektionen 

har, liksom övriga Team Kungälv, en fantastiskt härlig stämning och närvaron var hög och det 

är alltid många skratt under kalasen. 


