
Verksamhetsberättelse Team Kungälv Landsväg 2021:  

 

Vintersäsongen inleddes med gemensam virtuell cykling via Zwift som leddes av Martin och Mia 
Edofsson. En gemensam satsning mellan F&S och Team Kungälv där inomhuscykling erbjöds med ett 
sk Spin Giro koncept. 

När utesäsongen drog igång var det fortsatta Corona restriktioner som gjorde att vi inte kunde ha 
den gruppcykling vi är vana vid. Som ett nytt initiativ, för att uppmuntra till cykling och gemenskap, 
lanserade Team Kungälv TK’s vårutmaning i april som pågick under 7 veckors tid. Det var mycket 
uppskattat och många fina inlägg lades på våra Facebooksidor.  

 

Söndagar – distansrundor; 

Den 6 juni startade vi så äntligen upp med vår första Distansrunda på vad som kändes som evigheter 
sedan, kravet för rundan var max 8 i varje klunga. Det var ca 40 st som samlades vid Solgärde för att 
köra Västerlanda-rundan i strålande solsken. 

Detta blev starten för cykelsäsongen som fortsatte med Distansrundor varje söndag fram till 
Vätternrundan den 4 september. Inledningsvis körde vi de traditionella rundorna för att sedan på 
plats besluta hur vi skulle cykla vilket har resulterat i att vi har en del nya trevliga rundor att dela med 
oss av. 

Tisdagar – fokus backar; 

Då har vi sökt upp en backe i närheten och kört efter egen förmåga med ett antal upprepningar och 
sedan återsamlas för att cykla tillbaka till samlingsplatsen.  

Torsdagar – intervaller, tempo; 

Här har vi till början kört diverse intervaller som t ex Jägerrundan, Diserödstempot, Kärnarundan för 
att sedan på slutet mer fokusera och förbereda oss för Vätternrundan och bl a träna på Belgisk kedja.  

Tävlingar, motionslopp; 

- Göteborgsgirot augusti 2021 

- Vätternrundan september 2021 

Sedan har vi vår egen fantastiska Per Andersson som på ett grymt sätt genomfört BRM1000 och 
Sverige Tempot 

 

Vad händer 2022:  

Vi kommer starta upp i slutet av Mars med ett upplägg som liknar det som varit tidigare år tisdagar - 
Backe, alla kan vara med för vi kämpar enskilt och återsamlas när vi är klara torsdagar - Intervaller, 
teknik mm, kan vara bra att ha lite grundläggande erfarenhet. Söndagar - Distans rundor. 

Laholm, vet inte om det blir något läger just nu – här behövs medlemmar som engagerar sig! 

Till Vätternrundan i juni 2022 är det 40 st anmälda från klubben 


