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Föreningsöversikt
Medlemsutveckling
Föreningen hade under år 2020 101 betalande medlemmar.
Förtroendevalda
Styrelsen
· Kassör: Fredrik Isberg
· Ledamöter: Morgan Sjödahl, Johan Eriksson, Christian Lüddeckens, Henrik Ahlin, Fredrik Sager,
Tobias Björklund
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat utan ordförande, utan istället haft ett rullande
ordförandeskap på de styrelsemöten som hållits.
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 Växjö Cykelservice som ger medlemmar rabatt på inköp i butiken.
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 Corona gjorde det omöjligt att bedriva tävlingar.
Istället genomfördes ett flertal mindre träningstävlingar inom klubben
Leverans av klubbkläder
Under 2020 var klädshopen hos vår klädleverantör BioRacer öppen under ett par tillfällen.

Våra klubbmästerskap
KM triathlon
Vårt klubbmästerskap genomfördes som brukligt i Växjö, med Fredrik Isberg som tävlingsledare.
Klubbmästare blev Oskar Wijk och
KM löpning 10 km
KM i löpning över 10k genomfördes i Ljungby. Nils Bergdahl och Filippa Åkesson blev klubbmästare
Träningsläger i Växjö
I augusti 2020 genomfördes ett väldigt trevligt triathlonläger under Claes Björlingsledning. Lägret
arrangerades av Fredrik Sager och Tobias Björklund och drog närmare 20 deltagare.

Resultat från tävlingar
Under 2020 lyste tävlingar med sin frånvaro.

Våra organiserade träningar
Duathlon-träningstävlingar.
I Växjö genomfördes tre duathlontävlingsträningar under Henrik Ahlins ledning som sammanlagt
lockade ett tjugo-tal olika individer.
Triathlon-tävlingsträningar.
I Växjö genomfördes 5 träningstävlingar under Henrik Ahlin och Fredrik Isbergs ledning med c:a 40
olika individer som deltog vid ett eller flera tillfällen.
Inomhuslöpning i Växjö
Henrik Ahlin gjorde ett försök att starta inomhuslöpning i Växjö, men på grund av Corona-situationen
ställdes dessa tillfällen in innan de hunnit starta.
Löpträning utomhus i Växjö
Gemensam löpning har inte organiserats i Växjö under året kontinuerligt, men genomförts vid ett antal
tillfällen på olika sätt. Bl.a. genomfördes en ”Strava-jakt” under hösten.
Swimrun i Växjö
I / vid Växjösjön genomfördes tre swimrun-tillfällen under sommaren under Andreas Eidevågs ledning.
Simning i Växjösjön
Det har simmats en hel del under säsongen runt de bojar som placerats i Växjösjön.
Simteknikdag
14/6 i Växjö anordnades en simteknikdag med simtränare Fredrik Isberg. Både i bassäng och i Öppet
Vatten.
Löpning i Ljungby
Banintervaller har genomförts 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.

