
 

 

 

 

Vä sterä s Cykelklubb 
Verksämhetsplän 2015 – fö rsläg v4 
 

  



 

Västerås Cykelklubb (Västerås CK eller VCK) är en ideell idrottsförening ansluten till Riksidrottsförbundet 

via Svenska Cykelförbundet (SCF) och Svenska Triathlonförbundet. Inom dessa idrottsförbunds ramar och 

riktlinjer skall VCK verka i enlighet med föreningens stadgar. 

VCK är också en förening med anor, som snart fyller 100 år. Det finns ett stolt arv att förvalta och en 

potential att fortsätta utveckla VCK till Sveriges mest kompletta och välkända cykelklubb. 

Grenar 
 Landsväg (LVG) 

 Mountainbike (MTB) 

 Cyclo-cross (CX) 

 Downhill (DH) 

 Thriathlon 

För närvarande ingen organiserad verksamhet inom följande grenar 

 Bicycle motocross (BMX) 

 Trail 

 Bana 

 Paracykel 

Specifika mål för 2015 (Samma som för 2014) 
 Öka medlemsantalet 

 Öka deltagandet i olika arrangemang och då i synnerhet tävlingar 

 Förbättra tävlingsresultat, från fler medlemmar 

 Sprida engagemanget att ställa upp som ledare, funktionär, etc., på fler medlemmar 

 Inga olyckor (nollvision) 

 Ingen medlem fälld för doping eller annat fusk (nolltolerans) 

 Föreningens ekonomi i balans 

Dessa mål är till största delen en fortsättning på tidigare års målsättningar. För att nå dem föreslås 

aktiviteter enligt nedan. 

  



 

Kommittéer 
Organisera föreningens verksamhet i kommittéer, både för den idrottsliga och den administrativa 

verksamheten. 

Tävling 
Organisera en tävlingskommitté för alla nivåer av tävling för alla grenar inom cykling (ingen utsedd 

ansvarig än) 

 Elit 

 Junior 

 Ungdom 

 Master/Bas 

Arrangemang – Per Wolde 
Vi arbetar vidare med att utveckla våra arrangemang. Vi ska ge möjligheter till tävlingar och motionslopp 

i Västerås och säkerheten och miljötänk finns alltid med. Vi fortsätter att utbilda fler funktionärer och 

även vidareutveckla de som varit funktionärer under tidigare år. 

Det ska vara trevligt och välkomnande att som cyklist delta i våra arrangemang och vårt mål är att 

Västerås Cykelklubb ska vara känd för att vara även duktiga arrangörer. 

De arrangemang som planeras under året är: 

 Västeråscykeln 

 Mälarcupen – 3 deltävlingar 

 Västerås XC 

 Västerås Triathlon 

 Anundsloppet 

 Västerås CX 

 King of Rocklunda (eventuellt) 

För att underlätta för styrelse, kassör, arrangemangsansvariga samt alla funktionärer tas, för alla 

discipliner, gemensamma mallar fram som tillsammans utgör 3 steg: Planering och förberedelser, 

genomförande samt återkoppling. Mallar som respektive arrangemang ansvarar för att arbeta efter och 

som tjänar som stöd för allokering av resurser och till budgetering. 

Arrangemangen skall normalt gå med vinst men nya arrangemang kan de första åren subventioneras av 

övriga, etablerade arrangemang. 

Landsväg (LVG) – Mattias Bäck 

Övergripande mål 

Att erbjuda medlemmarna ledarledda motionspass fyra dagar i veckan i fyra olika fartgrupper: Intro, 

lugn, medel och snabb. Ev. kommer intro bara att erbjudas två dagar i veckan. 



 

Vi kommer även att erbjuda specifik träning för de olika vätterngrupperna med starttid 05:00. 

Under våren kommer ett antal nya ledare att utbildas. 

Dagsläget 

Nuvarande ledare har träffats några gånger för att planera årets verksamhet och för att sålla fram nya 

tänkbara ledare. De nya ledarkandidaterna har kontaktats och de som är intresserade kommer att 

utbildas vid tre tillfällen under våren. Gamla ledare som känner sig ringrostiga kommer också att 

erbjudas att gå utbildningen. 

Vätterngrupperna 05:00 har träffats en gång och har fått övergripande information, samt diskussion 

gruppvis i de olika fartgrupperna sub11, sub10 och sub9,5. 

Mål 2015 

 Erbjuda ledarledda motionspass under april-september och enligt ovan 

 Erbjuda specifik träning för vätterngrupperna med starttid 05:00 

 Utbildning av nya ledare 

Landsväg (LVG) Ungdom – Johanna Lindfors 
Öka antalet ungdomar på träningarna – 2014 var det som mest 5 stycken på en träning. 

 För att få fler ungdomar intresserade tänkte jag att man kan börja med några teknikpass på 

halkbanan eller i Ramnäs på deras bana. 

 Bjuda in/göra reklam för landsvägsträningen på MTB-träningarna och erbjuda lånecyklar vid 

dessa tillfällen och även tala om att det finns möjlighet att hyra cykel för hela säsongen. 

Få till ett samarbete med övriga klubbar i länet för gemensamma träningar och därmed få en större 

grupp ungdomar på träningarna. En positiv effekt av detta är att de lär känna varandra och kan hjälpas åt 

på/vid tävlingar. 

 Jag har redan pratat med tränaren i Köpings Cykelklubb och han är intresserad av ett samarbete. 

Övriga klubbar i länet kontaktade. 

Få fler ungdomar som tävlar landsväg och ha fler än en deltagare på SM. 

 Planera tävlingar tillsammans 

 Börja med att delta i Mälarcupen som arrangeras på hemmaplan 

 Åka tillsammans på tävlingarna 

Ha med minst 10 stycken tävlande ungdomar på Anundsloppet 

 Inför Anundsloppet, ca 1-2 månader innan bjuda in ungdomar från MTB träningarna och ha 

specifika träningar för att förbereda dem inför Anundsloppet. 

 Erbjuda ungdomarna lånecykel att träna och tävla på och eventuellt ha någon som hjälper till 

med inställningarna av cykeln. 



 

 På själva tävlingsdagen tänkte jag mig att jag finns på plats och hjälper till med uppvärmning och 

är med vid starten om ungdomarna så önskar. 

 Jag har ett förslag att det inte skall kosta något för ungdomarna att delta i Anundsloppet. Det ska 

vara lätt att prova på att tävla på riktigt på hemmaplan. 

Mountainbike (MTB) – Mats Viklund 
Det har glädjande varit ett ökande antal ungdomar som deltagit på träningarna 2014. Det är även ett 

ökande antal vuxna motionärer som deltagit på ungdomsträningar. Nämnas bör göras att under 

vintersäsongen är det fler vuxna än ungdomar som deltar. Kanske är det dags att slopa begreppet 

ungdomsträning på MTB sidan. 

5 ordinarie tränare har tagit hand om planering och träning. Stundtals har vissa ungdomsgrupper varit i 

största laget och ytterligare någon tränare skulle vara önskvärt, det också om tanken är att välkomna 

flera vuxna på träningarna. 

Känslan är att antalet tävlande ungdomar har minskat något och en insatts att uppmuntra tävlandet bör 

göras. Det kan handla om enkla saker som att informera om kommande tävlingar men även större 

insatser kan behövas. 

Cyclo-cross (CX) – Johan Lindkvist 
 Öka intresset för CX i Västerås med omnejd 

 Vara en naturlig mötesplats för LVG/MTB 

 CX-träningar 1-2 ggr/v fr o m senare delen av sommaren, lite beroende på hur tävlingskalendern 

ser ut 

 Fortsätta utveckla träningsserien HELGMYS 

 Arrangera och få bra placeringar på en eventuell tävling i nationella cupen 2015 

 Anordna en tränings/teoridag där vi har inbjudna (duktiga) åkare som hjälper till (på förslag Åsa 

Erlandsson) 

 Bli skitiga och ha kul 

Downhill (DH) – Per Wetterling 
Under 2015 vill kommittén ta anläggningen i regelbunden drift och dessutom påbörja en 

vidareutveckling för att uppnå anläggningens fulla potential för DH 

Påannonsera att aktiviteterna nu ingår i VCK 

Detta kommer tillkännages Facebookgruppen efter VCK:s årsmöte, tillsammans med en lättare 

uppmaning att bli medlem i klubben för att ta del i utvecklingen av anläggningen samt framtida 

aktiviteter. 

Återställning av befintliga spår 

Vi tar upp arbetet när snön försvinner med att reparera spåren inför säsongsstart. Förhoppningsvis får vi 

hjälp med grävmaskin. Om inte beräknas arbetet ta fyra tillfällen i anspråk, ca en månad inklusive 

grusning. Återställning bör kunna ske i anslutning till april månad. 



 

Rekrytering av kommittémedlemmar 

Kommer att ske genom facebookgruppen och löpande på plats under liftkörning och grävning. Generellt 

har klientelet visat varierande grad av engagemang. Detta väntas dock öka när regelbunden körning 

kommer igång, då det blir mer aktuellt att ”hänga” vid anläggningen under drift. 

Underhåll av befintliga spår 

Lättare underhåll kommer att ske de dagar anläggningen är i drift av antingen kommittén, åkare eller 

Vedbobackens personal. Tyngre insatser får ske andra dagar enligt överenskommelse. Själva 

Vedbobacken består av en naturlig kulle, påbyggd med byggsopor och ytterst lera vilket gör att det 

antingen är torrt och hårt eller blött och slirigt, vilket skapar utmaningar för spårbyggarna och 

underhållet och ställer krav på grusning vid körning med lift. 

Förutsättningar för maskingrävt spår 

För att locka en bred publik behövs ett riktigt lätt, ännu bredare och flowigt spår. Detta kräver bredd, 

stora doserade kurvor och en del hopp. Ett sådant spår måste grävas med maskin. Målet för årets 

aktiviteter är att ta fram ett spårförslag med en prislapp för bearbetning av intressenter, främst hos 

kommunen. 

Kommittén behöver till detta en eller flera rutinerade grävmaskinister som har erfarenhet på plats för att 

få en uppskattning om omfattningen. Det finns kontakter inom gruppen för detta. Vi räknar med att 

kunna använda befintligt material till grävandet, varpå sträckan behöver grusas. Sker detta med 

Vedbobackens utrustning kommer det att ta ca tre gånger så lång tid som det gjorde för det enklare 

handgrävda spåret, dvs två till tre månader. Eventuellt behövs även dräneringsinsatser av spåret under 

grävningen. Målet är att ta fram ett förslag för ett maskingrävt spår innan midsommar och ha möten 

med tänkbara finansiärer under andra halvan av 2015. 

Regelbunden liftburen åkning 

Driftbolaget Vedbobacken har alltid varit tyliga med att det är de som ska köra liften, och ta upp 

betalning av åkarna. Därmed behöver kommittén inte alltid vara närvarande. Nuvarande grupps 

gemensamma bedömning är att finns det möjlighet till liftburen downhill i stan så finns det underlag för 

att köra liften regelbundet. Med regelbundet menas en dag i veckan. Driftbolaget Vedbobacken är 

inställda på detta inför nästa säsong. Per har fått indikationer på dagskort för 100kr och säsongskort för 

500kr. Driftbolaget är positivt inställda till fortsatt utveckling av anläggningen, och arbete måste ske i 

samråd med dem. 

Budget 

I dagsläget, med ovan nämnda aktiviteter, används privata verktyg och vedbobackens verktyg. Verktyg 

som tillhör VCK behöver köpas in; Lerspade, liten skyffel, spett och fyllhacka. Totalkostnad ca 1 200 kr. 

Maskingrävt spår kommer att kräva maskintid. En grov gissning är 140 000 kr. Det finns tillgång till en viss 

mängd grus på toppen av Vedbobacken. Bedömningen är att ett maskingrävt spår behöver ca 40m3 av 

en grövre kvalitet, ca 4-16mm, för att hålla ytan på plats. Detta kan gissningsvis kosta drygt 20 000kr 

levererat. Att få det utspritt i backen kan göras med befintlig utrustning eller köpas in för gissningsvis 14 



 

000kr. Beloppen 140 000, 20 000 och 14 000 kr finansieras till största delen med bidrag och/eller 

sponsring. 

Framtid och Visioner 

Driftbolaget Vedbobacken har uttalat att det finns planer på att inom ett fåtal höja kullen 10m 

(nordöstra delen av toppen) och köpa in en större stolslift som går upp på toppen från sydväst. Pers 

uppfattning är att detta arbete skulle kunna börja inom 1-2 år. Det skulle leda till förbättrade 

förutsättningar även för downhill i och med ökad fallhöjd, men även restriktioner åt sydväst där då en 

pist skulle komma att kollidera med det ovan beskrivna maskingrävda spåret. Ska det downhillspåret 

korsa en framtida pist får eventuella doseringar eller hopp vara väldigt låga, vilket försvårar dränering 

(nedgrävda spår) eller blir tråkigt. Vidare diskussion behövs. Kommer åkningen igång bra under 2015 och 

en bredare medlemsbas skapas, finns även förutsättningar för att arrangera träning, tävling och resor till 

andra anläggningar i klubbens namn. 

Det finns även visioner på vidare utveckling av området med ett ytterligare spår som är längre och kräver 

viss trampinsats, men som i gengäld kan bli ett attraktivt spår för XC-cyklister. Det finns även en vision 

om en sk ”dirt” eller dirtbana i direkt anslutning till kullen. Här kan dirtcyklister och bmx-cyklister köra. I 

så fall skulle ett verkligt nav i Cykelvästerås kunna skapas. 

Illustration, se bilaga 

Triathlon 
Ingen utsedd kommittéansvarig än 

Lokaler och Utrustning – Ulf Johansson 
Detta det första året med en ny organisation inom Västerås Cykelklubb vill vi som ansvarar för denna 

kommitté i första hand lägga fokus på följande: 

 Lokaler 

o Nycklar till klubblokalen på Viksäng skall inventeras och en liggare över de som har en 

nyckel skall upprättas. En rutin för hur nycklar lämnas till medlemmar som vill träna eller 

”meka” i lokalen skall skapas. 

o Regler angående lokalens utnyttjande när det gäller städning, etc., kommer också att 

skapas. 

 Utrustning 

o Genomgång av all utrustning som finns i klubbens lokaler, eller på andra ställen 

o Upprätta en heltäckande inventarieförteckning 

o Fastställ ägarskap till utrustning 

o Besluta vad klubben skall behålla 

o Rekommendera till styrelsen vad vi gör med övrig utrustning 

 Cyklar 

o Kartlägg behov av nyinköp, service, och reservdelar 



 

o Nya cyklar för MTB gärna 24” bör inköpas då vi vet att många yngre medlemmar 

efterfrågar möjligheten att hyra cyklar. 

o Till LVG-cyklarna behöver vi eventuellt köpa in lite nya delar till. 

o En hemsida där man kan dels se vilka cyklar som finns att hyra och dels kan boka 

önskemål om att hyra en cykel. 

o Se över och fastställa regler för Cykelhyra. 

För att kunna genomföra de förändringar vi ser framför oss önskar vi att styrelsen avsätter 20 000:- för 

inköp av cyklar , 4 000:- för inköp av reservdelar som, drev, kedjor mm för underhållet av klubbens 

cyklar. 

Marknad och Kommunikation – Katja Fedorova 
Det övergripande målet 2015 är att etablera kommitténs arbete och bygga upp en hållbar grund för 

sponsorarbete och kommunikation kring klubbens arrangemang och medlemsnytta. 

Detaljerad plan, se bilaga 

Klubbkläder – Eva Gustavsson 
Erbjuda medlemmarna minst tre tillfällen per år att beställa klubbkläder för cykling och triathlon. I 

samband med beställningsomgångarna ordnas provtillfällen vid behov, ett mål är att kunna erbjuda 

provtillfällen vid minst två av beställningsomgångarna. 

Medlemsaktiviteter 
Vi är många medlemmar i Västerås Cykelklubb och för dessa vill vi att det ska ordnas aktiviteter av olika 

slag. Det stora cykelintresset är det som knyter oss samman och att träffas för att umgås och prata cykel 

även utanför träningsturerna är något vi vill ska vara möjligt. Vi har som mål att under 2015 bilda en 

kommitté som ansvarar för medlemsaktiviteter som ett mervärde för våra medlemmar. 

Ingen utsedd kommittéansvarig än 

  



 

Projekt 

100-årsjubileum 
Se separat dokument 

Byte av klubblokal 
Se separat dokument 

Övrigt 
 Bygg föreningens värderingar på Idrotten Vill 

 Fortsatt fokus på miljö och hållbarhet 

 Verka för glädje och gemenskap inom klubben, samt bra relationer till andra klubbar och till 

allmänheten 

 Påverka utvecklingen av vägnätet i regionen runt Västerås för säker landsvägscykling 

  



 

Bilagor 

Downhill 

 

 



 

Marknad och Kommunikation 

Målaktivitet Datum för 
aktiviteten 

Hjälpdokument Mål med vårt 
arbete 

Deadline för 
vårt arbete 

Behov av samarbete 
med övriga kommittéer 

Extra resurs- 
och material-
behov 

VCK årsmöte v 7 

(2015-02-15) 

Styrelsens riktlinjer för 
MoK 

Redovisa 
verksamhetsplan, 
budgetförslag, 
verksamhets-
berättelse. 

v 4 

(2015-01-24) 

I framtiden: samordning 
gällande gemensam 
dokumentstruktur 

- 

Sponsorbroschyren v 9 

(2015-02-27) 

Fört. Informations-
behov samt Vad 
sponsorn kan få 

Smidigt underlag 
för dialog med 
sponsorer 

v 9 

(2015-02-27) 

Informationsbehov från 
arr.- och loppansvariga, 
diskussion med styrelsen 

- 

Västeråscykeln v 20 

(2015-05-14) 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

God hållbar 
sponsring 

v 16 

(2015-04-17) 

Informationsbehov från 
arr.- och loppansvariga, 
samarbete 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 

Västerås XC Prel. v 31-32 
(2015-05-31) 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

God hållbar 
sponsring 

v 16 

(2015-04-17) 

Informationsbehov från 
arr.- och loppansvariga, 
samarbete 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 

Mälarcupen Prel. juni - 
inga datum 
kända än 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

God hållbar 
sponsring 

 Informationsbehov från 
arr.- och loppansvariga, 
samarbete 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 



 

Västerås Triathlon v 29 

(2015-07-18) 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

God hållbar 
sponsring 

v 24 

(2015-06-12) 

Mer info om VCK:s roll 
krävs 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 

Mälaren runt Prel. v 32 
(2015-08-09) 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

Mer info om VCK:s 
roll krävs 

Mer info om 
VCK:s roll 
krävs 

Mer info om VCK:s roll 
krävs 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 

Anundsloppet Prel. v 38 
(2015-09-20) 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

God hållbar 
sponsring 

Sponsorlöfte 
före sem., 
påskrivet 
efter sem 

Informationsbehov från 
arr.- och loppansvariga, 
samarbete 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 

Västerås CX Prel. oktober 
(datum ej 
satt än) 

Sponsorbroschyren, 
sponsorlista 

God hållbar 
sponsring 

Mitten på 
september 
(strax efter 
AL) 

Informationsbehov från 
arr.- och loppansvariga, 
samarbete 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa sponsorer 

Sponsorkväll November 
(datum ej 
satt än) 

Sponsorlistan Närande av 
långsiktiga 
sponsorrelationer 

Ej satt än  Lokal, hjälp med 
fika, servering 
mm 

Interna möten Varannan 
onsdag 
(start) 

Mötesanteckningar Kommunikation, 
arbetsfördelning 
och ha roligt ihop :) 

Inga  - 

Medlemsförmåner/
-rabatter 

Systematiskt Enkäten Sponsring och 
förmåner, 
sponsorbryschyren 

Mervärde för 
medlemmarna i 
VCK. Engagemang. 

Ej satt än Samarbete vid 
gemensamma 
arrangemang som t ex 

Ev. extra resurs: 
hjälp med att 
ringa/besöka 



 

Fler medlemmar.  medlemskvällar o d  sponsorer 

Kommunikation Externt: före 
och under 
arr., internt: 
före och 
efter arr. 

Till styrelsen: 
vid behov, 
för kontrakt, 
oblig. vid 
större beslut 

Kommunikationsplan  Externt: Reklam för 
cykling i allmänhet 
och VCK i 
synnerhet. Locka 
fler sponsorer. 

Internt: Hålla 
medlemmarna 
informerade. Öka 
engagemanget.  

Till styrelsen: 
Juridisk säkerhet 

Ej satt än  Resurs: Extra 
hjälp med 
mediakontakter, 
hemside-
skribent, 
fotograf, 
artikelskribent 

Dokumentation Systematiskt Dokumentationsplan “Driftsäkerhet” i 
arbetet, underlätta 
för oss själva. Skapa 
underlag för dem 
som så sm. tar 
över. 

- I framtiden: samordning 
gällande gemensam 
dokumentstruktur 

 

 


