
  

Ja det var ett tag sen sist… och det har gått 3år då vi inte kunde arrangera Kungälvsrundan     

-20, -21, -22 pga. pandemin (Covid-19) så det är som att börja om på nytt. 

 

Planen runt Kungälvsrundan 2023 är att den kommer att gå av stapeln den 7 maj, så planera 

redan nu in detta datum endera som funktionär eller aktiv. Ja som ni vet så behöver vi ca 50-

55 stycken funktionärer för att fixa KR och vi hoppas att ni är sugna på att hjälpa till. Och 

ansökan för Kungälvsrundan ligger för beslut hos Länsstyrelsen. 

 

Bansträckningarna var som tidigare år med fyra olika alternativa sträckor om 12, 30, 61 & 

106 km med den skillnad att vi skall återgå till att köra ut med älven vilket tidigare år har varit 

en omtyckt banstäckning. Haha det var bättre förr.  

 

Vi har förhoppning att göra ett minst lika bra KR i år. Inga större förändringar är planerade. 

Målsättningen är att ha tidtagning på de två längre etapperna. Bergspris samt 1:a, 2:a och 3:e 

pris på 106:an för både dam och herr. 

Start & målområde blir med största sannolikhet densamma som de senaste åren 

 

Antalet deltagare hoppas vi såklart skall bli bra till årets lopp, men det där är ju extremt 

väderberoende då väldigt många väntar med att anmäla sig in i det sista. Vi får helt enkelt 

hoppas och tro att vädergudarna är med oss. Sedan måste vi ha med i beräkningarna att den 

ekonomiska situationen ren allmänt för var och en kan ha en stor inverkan på deltagandet. 

 

Men något som alla skall veta så är årets Kungälvsrunda nog den svåraste att genomföra pga 

att merparten sponsorer/arbetspartners har dragit sig ur. Givetvis av olika anledningar men det 

finns några anledningar som känns igen på de flesta ställena och det är ekonomin och sedan 

att på många ställen så har tidigare personer som vi jobbar med/mot försvunnit under dessa 

3år vilket försvårar vår situation väldigt mycket när KR-skall säljas in igen om det 

överhuvudtaget går att hamna där vi en gång tidigare var med eldsjälarna som ville stötta oss. 

Man kan verkligen se hur illa pandemi åren har skadat ”Våran Kungälvsrunda” . 

Men nog om de… 

  

  

 

 

 

 

 

Hälsningar Kungälvsrundagruppen  

 

 


