
Team Kungälv - skidsektionen 
Verksamhet 2021 
Skidsektionen brukar kickstarta det gemensamma träningsåret genom omtyckt träningsläger helgen 
v 4 med en unik blandning av härlig TK-stämning, fin skidåkning och inspirerande tekniktips. Som en 
konsekvens av Covid-19 pandemin genomfördes inte lägret 2021.  
 
Vasaloppet arrangerades 2021 endast för elitåkare, övriga lopp under Vasaloppsveckan ställdes om 
till Vasaåket med olika distanser som genomfördes under ett antal veckor i februari och mars. Åtta 
åkare var anmälda i Team Kungälvs namn. I övrigt genomfördes inga skidtävlingar under säsongen.  
 
Under vintern och våren följde sektionen klubbens rekommendationer och Covidrestriktioner med 
hänsyn av pandemin. Således genomfördes ingen organiserad träning i grupp varken på skidor eller 
på rullskidor.  
 
Vårutmaningen hade premiär våren 2021, ett mycket uppskattat medlemsinitiativ där vi var och en 
under sju veckor kunde ta oss an de sex passen på listan, antingen cykel- eller rullskidspass. Passen 
genomfördes enskilt, eller tillsammans med någon kompis på stavlängds avstånd.  Det blev många 
inlägg på TKs FB-sida, och det var roligt att se att även medlemmar vanligtvis inte är med på 
rullispassen lockades av att genomföra pass under vårutmaningen även på rullskidor. 
 
Coronarestriktionerna lättade under sommaren, och från och med slutet av augusti startade de 
organiserade träningarna igång. Varje tisdag under hösten har vår tränartrio Urban, Jan-Erik och 
ibland även Jussi organiserat teknikträningar och generöst delat med sig av tips och övningar i 
Rollsbo industriområde. Mellan fem och tio åkare har dykt upp, och tisdagarna rekommenderas 
varmt både till alla som vill börja träna rullskidor, eller utveckla balans och teknik, backträning och de 
olika växlarna vidare. 
 
Även deltagandet i rullskidstävlingar påverkades av pandemin, klubben hade dock enstaka 
representanter på Klarälvsloppet i Värmland och Tyftrullen på Tjörn.  
  
Verksamhet i planering 2022 
Under hösten 2021 påbörjades tankar på skidläger v 4 -2022, men med den stigande 
smittspridningen under senhösten avbröts planeringen. Vi tar nya tag inför vecka 4, 2023 istället. 

Förhoppningen är att fortsätta ha organiserade träningar på tisdagkvällar under vår och höst, under 
förutsättning att smittläget och restriktioner tillåter. Planen är också att arrangera träningspass med 
någon gästtränare både vår och höst. Tidigare har detta varit inspirerande och gett nyttig påfyllning, 
inte minst för vår tränartrio. Initiativ till gemensamma aktiviteter därutöver välkomnas och 
uppmuntras och förmedlas i fb-gruppen.   

Planer finns också att arrangera samlad resa och övernattning till rullskidstävlingen Klarälvsloppet i 
mitten av september. Loppet finns i tre distanser 21 km, 60 km och 90 km och kan därför passa alla.  
Liknande initiativ togs 2020, men ställdes då in pga pandemin.  

Vi önskar budget för kommande verksamhetsår: 
Våren 2022 och hösten 2022                           2 x 2000:- till Teknikträningar  
September 2022  2000 :- planeras gemensam resa till Klarälvsloppet  
Januari / Februari 2023       4000:- till Skidläger 
TOTALT:    10 000 :- 


