
        

 

Verksamhetsberättelse 2016 

Åland Triathlon Clubs sjätte verksamhetsår följde verksamhetsmässigt delvis samma mönster som tidigare 

år. Föreningen arrangerade dock ännu flera evenemang än tidigare. Medlemsantalet är liksom tidigare ca 

30 st. 

Under året anslöt sig föreningen till Finska cykelunionen och har som registrerad cykelförening rätt att 

ordna cykeltävlingar. 

Nedan beskrivs verksamheten i huvuddrag under året 2016: 

 Gemensamma träningar 

I samarbete med den nygrundade simföreningen IFK Simning Åland ordnades på våren 2016 en simkurs 

anpassad för triathleter. Simföreningen ordnade också under sommaren flertalet träffar med fokus på 

öppen vatten simning, i vilka även ÅTRI-medlemmar deltog. 

Även under hösten ordnar simföreningen flera olika simkurser som passar bra för våra medlemmar. 

Föreningens Facebook-sida fortsätter att vara den väg som medlemmarna i övrigt håller kontakt med 

varandra, informerar om tävlingar/ evenemang och efterlyser träningssällskap även med kort 

framförhållning. 

 Anskaffningar 

Föreningen skaffade två cykelväskor som föreningens medlemmar kan hyra till ett förmånligt pris. 

Även cykelställ köptes in främst med tanke på Käringsund Triathlon, men kan även användas i övriga grenar 

samt hyras/ lånas ut till andra föreningar. 

 

 Ungdomars prova-på tillfällen  

Inga prova på- tillfällen ordnades under 2016. 

 

 Domarkurs 8.7.2016 

Inför Käringsundsloppet ordnade ÅTRI, i samarbete med SFI-cykling och Åland Event, en utbildningsdag för 

intresserade cykelvänner som vill kunna fungera som funktionärer på officiella cykeltävlingar. Kursen hade 

fyra deltagare, som alla tentade II klass domarkort, vilket är ett bevis på färdigheter för att arrangera och 

leda förbundsmästerskap eller cykeltävlingar på nationell nivå. 

 

 Tävlingsdeltagande    

Bl.a. följande icke-åländska tävlingar har under årets besökts; 

 

I FM-sprint i Himos 12.6.2016 deltog Filip och Hubbe von Frenckell. Filip deltog i P U17 och kom i mål på tiden 

1:15:38. Hubbe sprang i mål på tiden 1:05.5 i H 45-49. 

Christian Ekström och Marcus Brandt deltog 22.5.2016 i Ironman 70.3 Barcelona. Stefan Granskog deltog i 

Ironman Kalmar 20.8.2016. 

Klubbmästerskap 2016 var planerat att ordnas i samband med Lidingö Triathlon. Enbart Hubbe von Frenckell 

deltog från ÅTRI i sprint motion (25750m) och kom i mål på tiden 1:31:49. Fanny och Hubbe von Frenckell 

deltog 2.4.9.2016  i Austria Triathlon Podersdorf.  Fanny deltog i halvdistansens W U23 och kom i mål på 

tiden 6:35:15. Hubbe deltog i M 45-49 på olympisk distans och sluttiden blev 2:16.21 



Föreningens medlemmar har även deltagit i bl.a. följande icke triathlon tävlingar under året; 

I Vansbro Halvsim (1500m) som ordnades 8.7.2016 deltog Carina Andersson som kom i mål på tiden 

58:04.9. 

Team ÅTRI (Ari Wolff och Hubertus von Frenckell) deltog 23.7.2016 i Porkkala Swimrun och tog sig på tiden 

6.28.48 fram 27,24km i skärgården. 

 

Team ÅTRI, Porkkala Swimrun 23.7.2016 

Ronny Haals representerade ÅTRI i Stockholms CX-cups (cykelcross) första deltävling GP Hasse Mård i 

Hellasgården 9.9.2016. 

Haals deltog i Herrar seniorklassen och hann på tiden 52:10.8 cykla 8 varv runt banan. Han ämnar också 

delta i SWE cup CX i Stockholm 22/10, Uppsala 23/10och Södertälje 6/11. 

Alla resultat för tävlingar arrangerade av föreningen finns under evenemangets hemsida. Www-adresser 

hittas i samband beskrivningarna av de olika loppen. 

 

På Åland lockade, förutom föreningens egna tävlingar bl.a. både Floratrampen och Ålandsloppet en del 

ÅTRI-medlemmar.  Även den nya öppen vattens simtävlingen Bomarsund Open Water Challenge hade ÅTRI-

medlemmar med bland deltagarna. 

 Käringsundsloppet 9.7.2016 

Käringsundsloppet ordnades nu andra gången av ÅTRI. Delvis enligt samma modell som tidigare, d.v.s. ett 

motionslopp med sträckor på 33- och 85km men även nya inslag fanns med i årets tävling. Förutom att 

lägga till även en drygt 10kms motionsrunda så fanns i år även två regelrätta tävlingsklasser (dam och herr) 

på 85km sträckan. I och med att ÅTRI numera är en registrerad cykelförening (tillhör Finska cykelunionen) 

finna möjligheten att ordna även cykeltävlingar. Björn Palm från SFI-cykling fanns med som huvuddomare 

för tävlingen.  

Tävlingsklassen hade i år 6 nöjda deltagare. I motionsklasserna var det i år totalt 53 deltagare (85km – 34 st, 

33km – 18 st och 10km – 1 st).  

Inför nästa år finns vidareplaner för att utveckla Käringsundsloppet, som även i framtiden skall ha både 

tävlings- och motionsklasser. 

Resultat på www.karingsundsloppet.ax  

 

                                       
                    Evenemangets nya logo…                   ….och nya medaljer!                             

 

http://www.karingsundsloppet.ax/


 

 Semesterloppet 9.7.2016 

Årets Semesterloppet, en tradition som brukar kallas för hela familjens motionsfest, ordnades i år för 34:e 

gången men första gången med ÅTRI som huvudarrangör. Loppet har under flera år erbjudit distanser på 

12km, 8km och 4km, vilka även i år fanns med. Årets nyhet var en 1km bana för de yngsta deltagarna, som 

lockade 24 juniorer och följeslagare. Totalt hade loppet i år 101 deltagare (12km – 33 deltagare, 8km – 18 

deltagare, 4km – 26 deltagare). 

Semesterloppet kommer att fortsätta ordnas av ÅTRI, i samma semesterstil som hittills.  

Resultat finns på www.semesterloppet.ax  

 

 

 

                                           
                 Evenemangets nya logo                                                                                        Start för 1km 

 

 

 

 Bomarsund Trailrun 13.8.2016 

Lördagen 13.8.2016 var det dags för den andra upplagan av Bomarsund Trailrun – ett trailrun lopp längs 

befintliga vandringsledare i Bomarsund. Fjolårets knappa 12km bansträckning förlängdes så att den i år var 

sgs exakt 12km och därtill erbjöds en kortare bansträckning på ca 4,5km vilket gjorde tävlingen lämplig för 

en bredare målgrupp. 

I årets Bomarsund Trailrun deltog totalt 106 löpare (LONG herrar 46st, LONG damer 32st, LONG P18 1st, 

SHORT P13 6 st, SHORT F13 1st och SHORT motion 20 st). 

Den nygrundade simföreningen IFK Simning Åland ordnade i år Bomarsund Openwater Challenge, en öppen 

vatten simtävling på 1500m, samma dag som Bomarsund Trailrun. Ett upplägg och samarbete som kommer 

att fortsätta även i framtiden. 

Resultat på www.bomarsundtrailrun.ax 

 

                                        
                           Evenemangets nya logo                                                               LONG-starten 2016 

 

 

 

http://www.semesterloppet.ax/
http://www.bomarsundtrailrun.ax/


 Käringsund triathlon  26.-27.8.2016 

Käringsund Triathlon ordnades i år för 8:e gången. Efter fem års samarbete med Team226 som 

huvudansvarig för tävlingen hade ÅTRI nu åter hela ansvaret på sig. Tjänster som domare och tidtagning 

köptes in. Årets tävling var andra året som enda skandinaviska kvaltävling till anrika Escape from Alcatraz- 

triathlon som ordnas i San Fransisco. Avtalet med IMG fortsätter ännu minst 1 år framåt. 

Överlag fick evenemanget även i år mest positiv feedback av deltagarna, som i år var totalt nästan 400 st.  

Lagstafetten utökades i år med nya klasser. Förutom tidigare herr- och damklass fanns det i år även familje- 

och företagsklass. Totalt deltog 41 lag i stafetten (ifjol 31), vilket innebär 123 deltagare. Olympisk distans 

erbjöds i år första gången i Käringsund Triathlon, likaså supersprint som ordnades istället för tidigare års 

sprint. Dessa hade 65 resp. 47 deltagare i år av vilka de senare var 31 motionärer och 16 tävlande 

ungdomar i åldern 15-17.  Ifjol hade vi 53 deltagare på sprint. ½ distansen fanns kvar från tidigare och 

lockade 63 deltagare (ifjol 67 deltagare). På barnstarterna hade vi i år flera deltagare än tidigare med hela 

24 deltagare i klassen P/F 13 och totalt 34 deltagare i klasserna P/F 9-11 (ifjol totalt 21 barn i åldern 9-13). 

Knattarna var i år ca 25 stycken (får inget resultat och därmed noteras inte exakt deltagarantal) 

Lagstafetten fick traditionellt rivstarta evenemanget på fredagen, medan alla de individuella tävlingarna 

avgjordes på lördagen. Fredagstarten sköts fram med 30min (till kl.16.30) för att ge möjlighet för flera att 

hinna från jobbet till Käringsund. Upplägget av lördagens starter fungerade bra, men måste inför nästa år 

justeras då Käringsund triathlon står värd för FM i olympisk distans (2017-2018) ställer ytterligare krav på 

evenemanget. 

I övrigt fortsätter föreningen att utveckla evenemanget, men håller fast vid den familjära stämning som 

uppskattas av deltagarna. 

 

                          

Åländskt deltagande i Käringsund Triathlon. Fr.v Jenna Gestranius, Adrian Andersson och Ari Wolff! 

 

 Åland Swimrun 17.9.2016 

Fjolårets testlopp med fem deltagare på en ca 12km bana i Käringsund utvecklades till en helt ny tävling för 

ÅTRI och Åland – Åland Swimrun, som är ett tufft lopp på alternativt 51km (LONG) eller 15km (SPRINT) i en 

vacker skärgårdsmiljö.  

Long- deltagarna som i år var 8 till antalet (fyra lag) startade sin sim- och löpfärd från Havsvidden för att ta 

sig längs den yttre skärgårdslinjen till Käringsund. 3 av 4 lag kom i mål, snabbast var Team Eriksson & 

Brandt på tiden 8.41:21. På Sprint-distansen, som hade start och mål i Käringsund, kunde man välja mellan 

att delta ensam (singelklass) eller i lag (duo). Totalt 6 sprintlag (12 deltagare) och 4 singeldeltagare var med 

på årets korta, men ändå inte lätta bana. Det totala antalet deltagare i tiderna första Åland Swimrun-lopp 



var 24 stycken. Förhandsanmälda var aningen flera, men p.g.a. olika orsaker uteblev en del lag i sista stund. 

Loppet, som genomfördes i strålande solsken och klart, lugnt vatten fick positiv feedback av deltagarna och 

kommer att bli ett återkommenade inslag i den åländska sporthösten. 

 

 

                 
          Evenemangets nya logo   Längs LONG-sträckan!             Glada SPRINT-deltagare i mål 

 

 

 

 Annat 

Föreningens årsmöte ordnades 21.4 på Indigo med bl.a. styrelseval. Johan Småroos och Marcus Brandt valde 

att lämna styrelsen, vi tackar dem för deras insatser. Christian Ekström välkomnades istället som ny 

styrelsemedlem. Styrelsen består nu, utöver Christian, av Hubbe von Frenckell, Ronny Haals och Ia Colérus. 

På mötet deltog en handfull vuxna medlemmar, samt några barn. 

Höstmöte ordnades 26.11.2016 vid Stalldalen. De 6 medlemmar deltog i mötet tittade kort tillbaka på 

säsongen som varit och även blickade framåt mot kommande säsong. 

 

Hubertus von Frenckell blev i juni 2016 på Finska Triathlonförbundets extraordinära årsmöte invald som 

styrelsemedlem i förbundets styrelse. 

 

 

 

Mariehamn 20.4.2017 

Ia Colérus 
Sekreterare och kassör i Åland Triathlonklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


