
Tri-sektionen fortsätter att vara ett dynamiskt gäng där det, trots fortsatta utmaningar under året 
med Covid-19, finns en skön gemenskap och en vilja att peppa och stötta varandra kring den 
aktiviteter som ändå kunnat genomföras. Som kompensation för många fysiska träffar så har TK-Tri-
flödet på Instagram (användarnamn: ”teamkungalvtriathlon”) har varit en plattform där vi kunnat 
dela med oss av träningstankar och erfarenheter – ett substitut till de fysiska träffarna. På Facebook 
har vi nu 126 medlemmar som är intresserade av Triathlon, så kul! 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 en sammanställning av årets aktiviteter, vilka så klart varit begränsade med tanke på 
pandemin. Välkomna att läsa TK Triathlons årsberättelse! 
 

Team Kungälv Triathlon - årsberättelse för 2021 
 

Vinterträning 

Simning: 
Vinterträningen i början av året var mycket begränsad genom situationen med Covid. När hösten 
kom var dock smittspridningen på en sådan nivå att simningen återupptogs och intresset visade sig 
fortsatt vara stort med god uppslutningen. Gruppen består i dagsläget av en blandning av mycket 
erfarna och starka simmare i kombination av dem som är mer nya till sporten. Simningen i TK Tri-regi 
motsvarar inte någon regelrätt simskola utan förutsätter att man kan frisimma hjälpligt. Återigen har 
vi haft den fantastisk lyxen av att ha medlemmar i gruppen som hjälper till med träningsupplägg och 
med att hålla samman kontakterna med Kungälvs Simsällskap. 

Även simningen utomhus under vår, sommar och höst har även den varit mer begränsad under 2021, 
även om vi vid ett flertal tillfällen fått till såväl simningar i sjö som hav. 

Löpning: 
Löpträningen genomförs till stor del i egen regi men även tillsammans med KUL-gängets, även då 
möjligheten till fysiska träffar i grupp har begränsats något av rådande pandemi. Väl framarbetade 
träningsprogram finns tillgängligt via gruppens Facebook-grupp och många löpare följer detta 
program. 

Cykling: 
Möjlighet till högkvalitativ inomhuscykling har erbjudits under året i form av Giro-pass. Dels i 
begränsad form i F&S lokaler (med deltagarantalet justerat efter gällande restriktioner) men i 
träningen sked även i den virtuella plattformen Zwift där vi har ledarledd instruktion via video och 
ljudkanalen Discord. Många individuella timmar har därutöver spenderats på Zwift i garage, 
friggebodar eller vardagsrum och så klart även utomhus med linjecyklar, cyclocross och MTB. 

Försäsong & Träningsläger 

Vårens träningsläger ställdes återigen in pga pandemin. 

  



Triathlon-tävlingar: 

Som en följd av pandemin har enbart ett fåtal tävlingar genomförts under året, vilket är en stor 
förändring mot tidigare år. 

En aktivitet som genomfördes, självklart med anpassningar tagna till Covid-19, var Kaj Cup 2021 som 
gick av stapeln i ett regnigt höstväder med en drygt handfull deltagare. Riktiga hjältar i detta väder! 

Borås Triathlon – Sprint, Medeldistans samt Ironmandistans (tillika SM/RM 2021). Här placerade sig 
Martin Erixon på en fin-fin silverplats på SM/RM – GRATTIS! Fler Team Kungälvare tog sig an den 
tuffa banan och här såg vi även den yngre generationen ta ett starkt steg in i tävlingsvärlden genom 
Wilmer Erixons deltagande i Sprinttävlingen. Kul! 

Medley Mania inoficiellt klubbmästerskap i simning arrangerades i Skepplanda simhall med stort 
engagemang och kvalitetssäkrad tävlingsledning. Många fina insatser och personliga rekord i denna 
tävling som definitivt gav mersmak. 

Trots pandemi så har vi varit även deltagit på många tävlingar såväl i Sverige som internationellt, och 
med genomgående fina prestationer. Vi har sett våra medlemmar passera mållinjen på; Ironman 70.3 
Jönköping, Ironman Mallorca (70.3 samt 140.6), Copenhagen World Pride & Eurogames, Ironman 
Hamburg (där Mirella gjorde debut i proffs-klassen!), Ironman Köpenhamn, Sala Silverman 70.3, 
Ironman Gdynia 70.3… Fantastiskt! 

Swim-run tävlingar: 

Teamet har även deltagit i ett antal swim-run tävlingar i form av Bokenäs Swimrun, ÖtillÖ 
Gothenburg, ÖtillÖ The Swimrun World Championship, Borås Swimrun… Även här en imponerande 
insats av alla våra atleter – alltid med ett leende på läpparna! 

Övrigt Socialt: 
Möjligheterna till fysiska möten har begränsats under året, vilket så klart varit tråkigt. Vi 
längtar efter att få träna tillsammans! Vi konstaterar dock att våra sociala medier hjälper oss 
att dela träningsupplägg, upplevelser, tips och inspiration vilket håller motivationen uppe 
och stärker gruppens vi-känsla trots bristen på socialt fysiskt umgänge. Bra jobbat alla! 


