
Team Kungälv - verksamhetsberättelse för 2021 
 

Verksamheten under säsongen 2021 har återigen präglats av Corona-pandemin Covid-19 med en 
lättnad i restriktioner under sommaren och hösten som gett möjligheter till något mer normal 
verksamhet och träning/tävling. Under senhösten så fick smittspridningen återigen fäste med nya 
varianter av Covid-19. 

 Arbetet i styrelsen och grupper har trots allt fungerat på ett mycket bra sätt och deltagandet från 
styrelsemedlemmar har varit både stort och engagerat. 

Medlemsantalet har minskat något och vi var 365 betalande medlemmar den sista december 2021. 

Av de större aktiviteterna lyfts särskilt fram: 

• Kungälvsrundan 
Inställd 

• Lahomslägret, tri-läger 
Inställd 

• Samarrangerat Grinnerödstempot med CK Sundet 
Genomfört 

• Kaj Cup Triathlon 
Genomfört 

• Jubiléumsfest 
Flyttat till framtiden 

• Medley Mania simtävling 
Genomfört 

• Styrelsemöten 
Vi har haft 8st styrelsemöten inklusive det konstituerande möten.  
Närvaron har varit exemplarisk och alla möten har avslutats innan utsatt tid J  
De flesta möten har genomförts online på Teams plattform. Som tidigare år har även 
suppleanter deltagit på alla möten. 

• Medlemmar 
Våra medlemmar har varit aktiva tränat flitigt individuellt och i små grupper då det varit möjligt. 
Under sommaren lättade restriktionerna och träningen inför Vätternrundan kunde intensifieras. I 
september kunde Vätternrundan efterlängtat genomföras till många cyklisters glädje. Triathlon 
sektionen var flitiga till att delta i de tävlingar som fanns. Speciellt uppmärksammas Wilmer Erixon 
som deltog framgångsrikt som junior och Mirella Carlsson som tog steget upp i PRO-klassen för 
Ironman långdistans. Även Per Anderssons insats på Sverigetempot och BRM1000 är minnesvärda.  
MTB-Kidz visar som vanligt framfötterna med stor och mycket engagerad verksamhet. Speciellt TACK 
till de 9 ledare som gör detta möjligt! 
Vi minns också TK vårutmaning som var mycket uppskattad och skapade även ett stort engagemang 
på sociala medier. 

 

Styrelsen vill framföra sitt varmaste TACK till alla medlemmar som tagit situationen på allvar och 
visat stor förståelse för situationen. 


