
Landsvägsektionen  

 

Verksamhetsberättelse 2017 

 

Tre gånger i veckan har det erbjudits cykelträningar. På tisdagar har fokus legat på 

backintervaller. Säsongen började i den klassiska backen i Rollsbo men sedan har 

vi letat oss vidare efter nya och utmanande backar i vår närhet. Många höjdmeter 

har det blivit och starka benmuskler har byggts.   

Under torsdagarna har fokus legat på lekfull intervallträning. Många har vågat testa 

nya/olika sätt att cykla.  

Söndagarnas distansrundor har legat kvar men fartgrupperna har slopats i syfte att 

få ner farten till distanstempo.  

Uppslutningen har varit bra till alla träningarna och stämningen har som vanligt 

varit bra. Många nya ansikten har dykt upp under träningarna vilket har varit 

väldigt roligt. 

Även under sommaren och hösten har det cyklats flitigt på våra vägar.  

Flera lopp runt om i Sverige har fått se Team Kungälvs cyklister susa fram längs 

vägarna.  

Nytt för i år var att vi hade några klubbevent.  

● Mjörnrunt där TK sponsrade en del av anmälningsavgiften och bjöd på fika 

efteråt.  

● Cykling med våran huvudsponsor Älvängens cykel med betald lunch efteråt  

● Mekarkurs med betald fika. 

 

 

Verksamhetsplan 2018 

Planen för 2018 blir att fortsätta bedriva organiserade cykelträningar tre gånger i 

veckan under försäsongen och sedan under juli och augusti gå ner till en gång i 

veckan men med utrymme för spontanträningar för att i september öka upp 

träningen igen till två pass i veckan. Eftersom det inte längre är gratis parkeringar 

vid Kungälvs parken, är min tanke att vi flyttar utgångspunkten för alla turer till 

Solgärde.  

Kanske kan vi även att hitta nya rundor/vägar att glida runt på.  

Mekarkursen var populär och kommer att hållas vid minst ett tillfälle under året. 

Nytt för i år är Isabergs lägret hösten -18, här är tänkt att sponsra med eventuella 

landsvägspengar som tilldelas sektionen. 

Vätterrundan är även i år ett mål för många, nya som gamla cyklister. Men även 

många andra lopp kommer att köras.  


