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338 Småland triathlon & multisportförening
Föreningsöversikt
Medlemsutveckling
Föreningen hade under år 2018 135 betalande medlemmar.
Förtroendevalda
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·
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·
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Ordförande: Johan Eriksson
Kassör: Ola Langvall
Sekreterare: Christian Lüddeckens
Ledamöter: Morgan Sjödahl, Johan Andersson
Suppleanter: Fredrik Sager, Nathalie Ekbrand
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem stycken protokollförda styrelsemöten.
Övriga förtroendeposter
Valberedning: Jacob Österberg (ordförande), Mikael Karlsson (ledamot)
Revisor: Alexander Levin
Sponsorer under året
Följande sponsorer har stöttat föreningen; Ramirent, Stoby, Marhults bygg samt Alwex. Dessutom har
klubben ett samarbete med Bike Brothers och Växjö Cykelservice som ger medlemmar rabatt på inköp
i butiken.
Stoby har dessutom ett förmånligt erbjudande till våra medlemmar med en rabatt på 20%. Detta gäller
varumärkena Trek, Schwalbe, SRAM, Shimano och Bontrager.
Cykelväskan
Vår cykelväska har lånats ut ett par gångar. Medlemmar hyr den för 200:-/vecka.
Vi lägger med detta också för att påminna om att vi har en perfekt väska för utlandsresor!

Större händelser under året
Växjö Triathlon
Årets triathlontävling ställdes in i ett tidigt skede, då kommunen meddelat att Växjösjön skulle
behandlas under hela sommaren och därför inte kunde ge besked om delen där simbanan till
tävlingen ligger var tillgänglig under tävlingsdagen. Likaså var en del av området på land framför
simstarten avspärrad, så det hade varit svårt att få logistiken att fungera under dessa omständigheter.
Leverans av klubbkläder
Under 2018 var klädshopen hos vår klädleverantör BioRacer öppen under ett par tillfällen.

Våra klubbmästerskap
KM triathlon
Vårt klubbmästerskap genomfördes som brukligt i Växjö, med Henrik Ahlin som tävlingsledare.
Klubbmästare blev Johan Stålhammar.

KM simning 1500 m
?
KM tempo 20 km
Tempo-KM i Kånna, strax utanför Ljungby blev återigen en lyckad tillställning. Även i år var det Niclas
Fagerlund som stod som klubbmästare på tiden 26:27. Bland damerna så blev Nathalie Ekbrand
klubbmästare på tiden 31:28.

Resultat från tävlingar
Våra medlemmar tävlar väldigt mycket så denna sammanställning är endast ett urval av prestationer
som gjorts under året.

Svenska cupen
Peter Handrup kom 2:a i Svenska cupens deltävling i Malmö.
Ironman Hawaii / Ironman VM i Kona
I år hade vi förmånen att följa vår medlem Jacob Österberg som gick i mål på den utmärkta tiden
10:24:29 i klassen M40-44.
SM i triathlon, olympisk distans i Gävle
Peter Handrup placerade sig på 6:e plats i seniorklassen.
SM i triathlon, sprint i Borås
Peter Handrup placerade sig på 12:e plats i seniorklassen.
SM i triathlon, medeldistans på Tjörn
Jane Nilsson vann D40-44 och Nathalie Ekbrand blev 11:a i seniorklassen.
Tobias Björklund blev 11, tätt följd av Christopher Nilsson i M40-44, Mikael Bergqvist blev 4:a i M55-59.
SM i Duathlon
Ulrika Berglund vann (ohotad) i D50-54 och Mikael Bergqvist kom 3:a i M55-59.
Kalmar Ironman
Detta måste nog betecknas som föreningens huvudtävling. Ända sedan 1999 har vi haft många
medlemmar som ställt upp i denna nästan legendariska tävling. En tävling med många deltagare och
en fantastisk publik och inramning. Föreningen har idag 99 medlemmar som genomför en Ironman,
de allra flesta av dessa har genomfört en i just Kalmar.
Klubbrekord:
9.27:51
Jacob Österberg, Ironman Kalmar, 2016
10.57:22
Ulrica Berglund, Ironman Barcelona, 2017

Övriga aktiviteter
SM i Cyclocross i Göteborg, Herrar 30
Swecup Cyclocross med deltagande i både H30 och H50
Hallands Ultra 50 km
Vätternrundan
4 personer i resultatlistan för Vätternrundan 2018
1 person i resultatlistan för HalvVättern 2018
Cykelvasan
Motion 90 4 st
Öppet spår 2 st

Våra organiserade träningar
Inomhuslöpning i Växjö
Ola Langvall har hållit i inomhuslöpningen i Telekonsult Arena under 2018. Detta var ett inslag med
stort intresse.
Löpträning utomhus i Växjö
Intervallträningen på torsdagar har varit ett stående inslag under året. Det har även varit en del
distanslöpning på lördagarna.
Simning i Växjösjön
Det har simmats en hel del under säsongen även om vi inte har kunnat ha några bojar i sjön.
Löpning i Ljungby
Banintervaller utomhus.
Torsdagspass ledarledda av Johan Runesson för både nybörjare och erfarna.
Cykelträning i Ljungby
Som vanligt har vi genomfört gemensamma träningar. Basen är distanspasset på söndagar året om.
På onsdagarna har vi haft intervallträning. Sommartid har detta varit landsvägsträning. En hel del
mountainbiketräning har genomförts men på varierande tider och dagar.

