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Ordförande har ordet 
Mitt första år som ordförande är över och det är dags att summera innan vi blickar framåt. Jag är en 

relativt ny medlem som gick med i klubben under hösten 2010 för att kunna köra Vätternrundan 

2011 tillsammans med klubben, och även få hjälp med träningen inför loppet. Det som slog mig 

direkt var den goda stämningen i klubben och att man kände sig mycket välkommen. Alla man 

pratade med var villiga att hjälpa med träningsråd, hur man cyklar landsvägscykel (både den egna 

tekniken och i grupp), etc. Med tiden märker man också att många känner väldigt starkt för klubben, 

med dess historia, gemenskap, och förhoppningar om framtiden. 

Detta är orsaken till att jag inte tvekade länge när jag först fick frågan om att bli sekreterare i 

styrelsen under 2013 och därefter frågan om att bli ordförande 2014. Det är lätt att engagera sig i en 

organisation som har en god kultur och består av trevliga och roliga människor. 

Vi ser också att klubben hela tiden attraherar nya medlemmar, som t.o.m. åker från grann-

kommunerna för att vara med på våra träningsrundor. Intresset för tävling ökar också, och allt fler 

söker tävlingslicens för klubben. Sammantaget så är klubben nu en av de största cykelklubbarna i 

Sverige, räknat både i antal medlemmar och i antal licenser. Tittar man i tävlingskalendern ligger vi 

också väldigt högt om man räknar antalet arrangemang. Om vi vill kan vi påverka utvecklingen av 

Cykelsverige. 

Det är roligt att se alla framgångar som klubbens medlemmar gör på tävlingar. Tävlingsverksamhet är 

roligt och utvecklande, och så finns alltid chansen att vi inom klubben har framtida mästare. Vi 

försöker påverka både distrikts- och riksförbund för att öka möjligheterna att tävla. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställer upp på ett eller annat sätt för klubben och gör det arbete 

som är nödvändigt för att klubben alls skall fungera. Vi har ett gäng som tar hand om våra lokaler och 

vår utrustning, några som nästan alltid ställer upp som funktionärer när vi vill göra olika klubb-

arrangemang, många engagerade ledare som tar hand om barn, ungdomar och vuxna på alla 

träningstillfällen som klubben erbjuder, samt alla som ställer upp som funktionärer på våra större 

arrangemang (glömde jag några så omfattar mitt tack även er). 

Styrelsen 2014 har beslutat om en ny organisation, där verksamheten delas upp i kommittéer. Jag 

tror själv att detta är rätt väg framåt. Dels så är det den form som Riksidrottsförbundet 

rekommenderar, dels så bör det göra verksamheten tydligare för medlemmarna, och för människor 

utanför klubben, så att man förstår vad klubben gör och har lättare för fler att ställa upp och hjälpa 

till när det behövs. 

Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker det är roligt att engagera mig i klubben. Det finns så mycket 

bra idéer, åsikter och energi. Jag hoppas vi kan fortsätta ha bra diskussioner för att fånga upp 

engagemanget och göra det till bra saker för klubben. 

Bengt Johansson, ordförande 
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Arrangemang 

Mälarcupen 
Mälarcupen är ett initiativ för att få till en serie med landsvägstävlingar i regionen Mälardalen. 

Tanken är att det ska vara enkelt att delta och enkelt att arrangera, samt ge motionärer en chans att 

prova på att tävla likväl som att ge eliten en chans att få träningstävla. 

Västerås CK, som står bakom initiativet, arrangerade 3 deltävlingar år 2014. 

Anundstempot 

Det var en kylslagen vårdag, 14 april, som 5 stycken deltagare ställde upp på 28 km tempo i h/dsport. 

Tappert tog de sig an uppgiften och segrarna var Jim Karlsson och Jenny Eliasson. Samtliga startande 

tillhörde Västerås CK. 

Hässlö GP 

Nästa deltävling var GP på Hässlö halkbana den 1 maj. Finare väder, fler startande. Deltagarna körde i 

40 min + 3 varv, samt ungdomar körde 20 min + 1 varv på den kurviga 1200 m banan. Vinnarna blev: 

Jim Karlsson och Eva Gustafsson i H/DSportklassen och bästa ungdom blev Gustav Herweg. Samtliga 

tillhörande Västerås CK. 

Barkarölinjet 

Avslutningen av cupen kördes runt Barkarö den 12 juni, 5 varv på en 12 km lång bana. Här ställde 14 

cyklister upp, varav 3 damer, 10 herrar och 1 "provapå". Tävlande assisterades av marshall-MC och 

kommissarie-mc, speaker vid målområdet och ett bra cykelväder. Detta blev en uppskattad 

tillställning! Segrare blev: Gunnar Bäckgren, Norbergs CK, i klassen HSport och Anna Anehag, 

Västerås CK i klassen DSport. 

Tävlande såväl som organisatör tackar alla funktionärer som hjälpt till! 

Till nästa år kommer vi att köra denna cup igen men då på lite bättre datum (29/4, 1/5, 19/8). Vi har 

ansökt om nationell status på tävlingarna och välkomnar fler klubbar att ansluta sig så att vi kan få en 

återkommande tävlingsträningsserie i regionen, i skrivande stund är det 3 klubbar till som visat 

intresse! 

Tänkta klasser är H/DSport samt ungdomsklasserna i discipliner som Linje, Tempo och GP. 

Per Wolde 
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Västerås XC 
Den 1 juni anordnades den numera traditionsrika tävlingen Västerås XC på mycket tekniska och 

utmanande banor i Rocklundaskogen. I år hade banan ytterligare några backar och partier där man 

kunde välja mellan en snabbare och svårare väg eller en långsammare och lättare väg. Kort sagt, en 

teknisk XC-bana som är krävande för hela kroppen. 

Det var mycket fint väder på tävlingsdagen och banorna var torra och snabba. 132 taggade cyklister i 

alla åldrar från 26 olika klubbar var med och gjorde det här till en oförglömlig tävling. De yngsta 

cyklisterna körde en kortare men ändå krävande bana samtidigt som publiken stod och hejade på. 

Det var mycket stolta cyklister som cyklade i mål! 

De äldre cyklisterna åkte ut på en 5,3 km lång bana som innehöll många sevärda passager där 

publiken samlades. Åsen med ett drop, Trippelhoppet, SM-dropet, Knixen vid Villa Utsikten, 3-

backarna och Ahlbäcks drop var bara några av de ställen som publiken drogs till för att se både 

ungdomarna och elitcyklisterna forcera de svåra hindren. 

Sammanlagt var det 46 cyklister från VCK som var med och tävlade och tog 4 guld, 2 silver och 3 

brons. 

Magnus Ahlbäck 

Västeråscykeln 
Den 29 maj genomfördes vårt årliga motionsarrangemang Västeråscykeln. Vi slog tidigare antal när 

det gäller deltagare då hela 487 cyklister deltog i vårt lopp.  

Loppet startade klockan 9 på morgonen på Bondtorget och kring lunch började deltagarna komma in 

från de tre banorna, som var 30, 90 och 130 kilometer långa. Deltagarna fick njuta av sol, men också 

känna av hårda vårvindar. Populära var våra mastergrupper dit deltagarna kunde anmäla sig för att få 

känna på hur det är att cykla i grupp. 

Motionsloppet Västerscykeln har blivit årligt och har en klar miljöprofil och etisk profil. Med vid start 

och mål fanns också Barncancerfonden och organisationen Fair Trade. Givetvis bjöds det på 

ekologiskt och rättvisemärkt, och avfallet källsorterades. 

Maria Engelfeldt 

Anundsloppet 
Klubben arrangerade söndagen den 7 september Anundsloppet för 73:e gången och 

Svealandsmästerskapet kördes i samband med loppet. Tävlingen kördes både på den klassiska banan 

runt Anundshög och på det längre varvet mot Tortuna golfklubb. Tack vare stor uppslutning av 

klubbens funktionärer så kunde arrangemanget köras säkert och vi fick mycket beröm för en bra 

tävling. 

Jan Stavås 
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Västerås Triathlon 
Den 12 och 13 juli genomfördes Västerås Triathlon i centrala Västerås. Det är ett samarrangemang 

där vi tillsammans med Västerås Friidrott, Västerås Simsällskap och Svenska Triathlonförbundet 

genomför tävlingarna. I år var det dessutom SM tävlingar under söndagen. Västerås Cykelklubb 

ansvarade för cykelsträckan plus även var föråkare på cykel på löpsträckan. Över 30 funktionärer 

engagerade sig från oss. 

Maria Engelfeldt 

LVG Tävling 
Tävlingssektionens LVG-gren växte ytterligare från föregående års satsningar. Vi har haft tävlande 

från distriktsnivå, ungdomar, SWEcup veteran till elit, tävlandes runt om i landet hela säsongen. 

Deltagarantalet på VCK-tävlingsgruppträningarna ökade från 2-8 personer till 6-15 personer. 

Träningarna följde även detta år ett upplägg, främst som förberedande grund och fartträning. Under 

framförallt våren blev det många hårda intervallpass från bl.a. den klassiska Kolbäck till Skultuna via 

Ramnäs, samt österut via Lundby. 

Resultatmässigt från tävlingar kan vi bland annat hitta följande: 

 Bo Andersson var utsedd som lagkapten för Sveriges veteranlandslag vid NM i Sandefjord i 

Norge. Han tog silvermedaljen i tempotävlingen och 5:e platsen i linjeloppet (bäste svensk). 

Han placerade sig även för silvermedaljen på 30 km tempo i veteran-SM. Bosse körde också 

starkt vid kvaltävlingen för amatör-VM, kvalet gick I Helsingör och han kom 2:a. I VM 

placerade Bosse sig på en fenomenal 11:e plats av 30. I SWE-cup behåller Bosse sin ledartröja 

eftersom han kammade hem totalen i såväl tempo som linje i H60.  En annan seger värt att 

tala om är han är regerande klubbmästare över de som är nästan 20 år yngre.  

 Fredrik Wikström gjorde även han strålade resultat då han kom 2:a totalt i SWE-cup H40, 2:a 

i linje och 6:a i tempo. Uttagen till landslaget som han tyvärr tackade nej till. I NM kom han 

7:a på tempot. Fredrik är jättenöjd med sin säsong och hoppas på att vi blir ännu fler från 

VCK som ses där ute på tävlingarna. 

 Jenny Eliasson knep åt sig totalsegern i SWE-cup D40, genom att dominera och ta segern i 

tempo och linje.  

 Eva Gustafsson som tog silver i totalen av SWE-cup D50, vann linje och kom 3:a i tempo. 

 Anna Anehag gjorde en kometkarriär genom att knipa hem 2:a platsen totalt i SWE-cup D40, 

2:a i linje och 3:a i tempo. 

 Jim Karlsson och Tony Carlsson körde elitklass och höll sig väl framme i klungan på de flesta 

tävlingar de ställde upp i. 

Klubben hade många fler utövare än ovan från den vuxna delen av sektionen, med varierande 

resultat på tävlingarna, ingen nämnd ingen glömd. Vi har även fått flera tillskott som varit med på 

och presterat bra på våra träningar som avser att tävla 2015. 

Per Wolde 
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LVG Ungdom 
Först ut att göra tävlingspremiär var Gustav Herweg som åkte till Köping för att cykla Dybeckstempot 

den 6 juni. Gustav kom på en 6:e plats. 

Den 8 juni gjorde Alva Lindfors sin tävlingspremiär på Falkenloppet i Nynäshamn. De hade slagit ihop 

flera klasser så att det blev en liten klunga på 10 personer och skulle cykla tre varv på en 10 km bana. 

Alva fick inte i foten i clipsen så tyvärr tappade hon klungan direkt. Men hon kämpade på och fick 

sedan sällskap av en tjej ifrån sin klass så de blev två stycken som hjälpte till att växeldra. Alva gjorde 

ett ryck i sista backen och kunde dra ifrån lite grann och kom in på en hedrande andra plats. 

Nästa tävling för Alva var Ungdoms-SM i Höllviken. Temposträckan var rätt så flack och ut till 

vändpunkten var det medvind men vid vändningen var det som att vända mot en vägg. Alva 

kämpade på och tog en 11:e-placering av 14. På natten till söndagen åskade det och regnet vräkte 

ner och det var riktigt blött under uppvärmningen men innan start hann det torka upp och solen kom 

fram. Starten gick lugnt och alla var med när klungan släpptes av startbilen, Alva hängde sig kvar i 

klungan de tre första varven men sedan blev det för svårt att orka med alla tempoförändringar. När 

rycken kom gick det i närmare 50 km/h och efter en stund när de inte hade lyckats skaka av sig några 

sänktes farten till ca 20 km/h. När Alva släppte klungan fick hon sällskap av Moa ifrån Köpings 

Cykelklubb och de hjälptes åt att dra de sista fyra varven. Sammanfattningsvis gjorde Alva en mycket 

bra insats under Ungdoms SM. 

Nästa tävling var Sista Chansen i Ramnäs och då var det tre ungdomar från Västerås CK med. Först ut 

var Alva, även denna gång hade de slagit ihop klasserna så att de var 5 stycken som stod på 

startlinjen. Men till största delen av loppet så bestod klungan av de tre tjejerna i F 13-14. Alva kom på 

andra plats då hon inte räckte ända fram i spurten, men hon var väldigt nöjd ändå. Sedan var det 

Wilhelm och Wincents Wallinders tur att starta, deras klass startade tillsammans med F 15-16 så det 

var 8 stycken på startlinjen. Både Wilhelm och Wincent var med klungan under hela loppet, stundvis 

var de även uppe och drog och höll farten uppe. Ett väl genomfört lopp som avslutades med en hård 

spurt och då räckte de inte riktigt ända fram till pallplacering utan Wincent kom på en 5:e plats och 

Wilhelm på 6: plats. Dagen kan sammanfattas med en riktig kämparinsats av alla ungdomarna. 

Dagen efter var det vår egen hemma tävling Anundsloppet och då hade vi fyra startande ungdomar, 

Alva, Wilhelm, Wincent och Gustav. Först ut var Alva och det var en lugn men dimmig start där alla 

var med, men ganska snart bestod klungan av fyra personer och loppet avslutades med en långspurt 

där Alva kom på en 2:a plats. Därefter startade P13-14 där Wilhelm, Wincent och Gustav stod på 

startlinjen. Det var en väl sammansatt klungkörning under hela loppet, dock fick Gustav lov att bryta 

då han inte var helt frisk. Även detta lopp avslutades med en spurt och Wincent kom på en 5:e plats 

och Wilhelm på en 6:e plats. 

Sammanfattningsvis har ungdomarna kämpat väl och gjort bra ifrån sig på tävlingarna. 

Johanna Lindfors 
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LVG Motion 
Motionscyklingen på landsväg startade den 29 mars och avslutades den 28 september. Under 

perioden så har det genomförts 158 pass av våra duktiga motionsledare. Vi har under året haft 2042 

deltagare och tillsammans har de cyklat 143 128 kilometer. 

Det har krävts många timmars planering och engagemang från ledarna för att motionscyklingen 

skulle rulla på under hela perioden. Många glada nya medlemmar har anslutit under säsongen och vi 

har haft allt från introduktionsgrupp till snabbgrupp. Passen har genomförts tisdagar, torsdagar, 

lördagar och söndagar. Många mils cykling har det blivit men det absolut viktigaste har varit glädje, 

gemenskap och fikastunderna. 

Maria Engelfeldt 

Mountainbike (MTB) 
”Massor av nybörjare och många föräldrar” – så kan vi sammanfatta årets MTB-säsong. Antalet 

nybörjare har fortsatt att öka även 2014. Vad vi kan se så är det också fler och fler föräldrar som 

skaffar en cykel och blir med på träningarna. Det är jätteroligt. MTB är verkligen en familjeaktivitet. 

Vi i ledarkåren har anammat riksidrottsförbundets värdegrund och jobbar hårt för att alla ska kunna 

vara med och alla ska ha roligt. 

Vi har jobbat en del med Rocklunda-spåret under året. Mats Viklund och Elias Norström har varit 

drivande och vi har börjat utveckla banan för att få en prägel liknande de stora tävlingarna i och 

utanför Sverige. Arbetet med banan går hand i hand med Västerås XC. 

Sista helgen i september åkte cirka 70 personer med på vårt avslutningsläger i Säfsen. Det var 

åttonde året i rad vi arrangerade avslutningsläger där. Vi körde en lång och stundtals jobbig cykeldag 

på lördagen. Många var trötta vid lunchen, men efter ett par grillade korvar och lite saft vid Lisjön 

kom krafterna tillbaka och cyklarna äntrades igen. De flesta av oss sov skönt den natten efter att ha 

fyllt på energidepån med lite middag och lördagsgodis. Under söndagen var det ”fria aktiviteter”. 

Några åkte downhill vid skidanläggningen, några var till ”Snowcamp” som bjöd på stutsmattor samt 

skumgummigrop och några cyklade en ”normal” mountainbiketur innan bilarna packades och styrdes 

hemåt. 

MTB Träning 

Under året höll vi fast den gruppindelning för ungdomar vilken vi etablerade säsongen 2013: 
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Utöver ungdomsgrupperna har vi under året kört en vuxen-grupp (ledd av Ulrika Ahlbäck) baserad på 

föräldrar till barn i ungdomsgrupperna. En del föräldrar/vuxna valde att hoppa in i en för dem lämplig 

ungdomsgrupp. Vår ungdomsträning fortsätter att utvecklas till en aktivitet för alla generationer. 

Om vi tittar på lite statistik för ungdomar (vi registrerar ingen närvaro för vuxna) så kan vi se att 

143 stycken ungdomar har utfört 1636 stycken deltagartillfällen (träningar, tävlingar, föreläsningar, 

arrangemang mm). Fördelningen av ungdomar i grupperna har varit så här: 

Svart (tävling junior/senior): 11% 

Blå (tävling ung):  10% 

Lila (freeride):   15% 

Gul (teknik):   18% 

Röd (nybörjare):  44% 

Träningarna hålls ofta på vår hemmaplan, Rocklunda, där man kan cykla både på vår tekniska 

tävlingsbana i södra Rocklunda och norrut förbi Rönnby med skog och en mängd med fina stigar. 

Andra platser som vi tränar på är vid badgropen vid Hökåsen med fina sandbackar och kurviga stigar, 

vid Björnöbron med Badelundaåsen och Gäddeholm och vid Vedbobacken med en snabb och fin 

bana för tävlingscykling och möjligheter till backträning och Downhill. Nytt för säsongen var också att 

vi samlades vid Skultunas MTB-bana ett par gånger tillsammans med ungdomarna därifrån. Det var 

kul, men blev ganska rörigt med så mycket folk. 

MTB Tävling 

Årets tävlingssäsong slutade med totalt 325 starter. 156 i ungdomsklasser och 169 i vuxenklasser. 

Bland vuxna var följande tävlingar mest populära: 

Cykelvasan 30, 45, 90: 39 startande 

Mörksuggejakten: 19 startande 
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Engelbrektsturen: 18 startande 

Finnmarksturen: 18 startande 

Lida Loop:  8 startande 

För ungdomar gällde följande: 

Västerås XC:  22 startande 

Borlänge Tour:  11 startande 

Ungdomscykelvasan: 10 startande 

SM:   9 startande 

Gävle Ungdomscup: 8 startande 

Totalt presterade våra tävlande MTB-cyklister 12 förstaplatser, 8 andraplatser och 14 tredjeplatser. 

Årets meste vinnare heter Emil Vendlegård (P13-14) och Catina Karlsson (D40) kom 2:a totalt i 

Långloppscupen. 

Håkan Åkesson 

Cyclo-cross (CX) 
CX-året startade redan i slutet av augusti när vi körde den första omgången av "träningsserien - 

HELGMYS" som avslutades helgen efter CXSM (dvs. sista helgen i november). Helgmys utgjorde 

grundstenen i den organiserade CX-träningen i Västerås med Hökåsengropen som en naturlig arena 

(även om vi gjorde ett försök på "Giddecrossen" också).  Totalt deltog över 50 olika cyklister under 

hösten någon gång i Helgmyset och mot slutet var vi stadigt över 20 cyklister vid varje tillfälle samt 

åskådare och fotografer. 

Helgmys har gett alla oavsett nivå och ambition med sitt crossande fantastiska möjligheter att pressa 

sina gränser och utveckla sig som cyklist, det har alltid funnits utrymme för leenden trots att alla har 

kört så lungorna hamnar utanpå kroppen. 

Det här har givetvis gett avtryck i resultatlistorna under höstens CX-Cup med fina resultat från 

klubben. Tony Carlsson tog klivet upp i elitklassen (Prestige) även på CX och på CXSM slutade han på 

en finfin 13:e plats där även Katja Fedorova slutade 4:a i D30. Även i cupsammandraget placerade sig 

Tony högt upp vilket var mycket glädjande att se. Minst lika glädjande var det att se att antalet 

starter i CX från klubben ökade i år… igen! Men mest glädjande har det nog varit och se med vilken 

glädje och entusiasm alla tagit sig an Helgmysen. 

Vi har även försökt att köra ett antal organiserade träningar på vardagskvällar på mer stadsnära 

banor under hösten vilket vi kommer försöka utveckla till 2015. Till 2015 har vi även stora 

förhoppningar att få arrangera en deltävling i CX-cupen på den banan många av er har kört ute i 

Gropen. På det hela har det varit en underbar och lerig höst precis som vi gillar det och vi hoppas se 

ännu flera ta del i det under 2015 och utveckla crossandet i Västerås med omnejd ännu mer. 

Johan Lindkvist 
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Triathlon 
Även i år hölls Västerås Triathlontävling i juli som även var SM/RM i Olympisk distans och vår största 

satsning gjorde vi som medarrangör till denna tävling. Vi hade då drygt 30 funktionärer på plats och 

lade ner stort jobb med planering och genomförande. 

En handfull triatleter har under året varit licensierade och tävlat för VCK med fina framgångar på 

olika distanser bl.a. på SM/RM som i triathlon avgörs i såväl långdistans (4000 m, 120 km, 30 km eller 

Ironman 3860 m, 180 km, 42,195 km), medeldistans (1930 m, 90 km, 21,1 km), Olympisk distans 

(1500 m, 40 km, 10 km) som i sprint (750 m, 20 km, 5 km). På SM i långdistans i Motala tog Jenny 

Eliasson guld i D40. Jenny Eliasson tog silver i D40 på SM i olympisk distans i Västerås. I Kalmar 

Ironman tävlade bl a John Forsell, Mikael Fridholm, Mikael Thorslund och Jenny Eliasson för VCK, 

Jenny tog en 2a plats i D40 och fick därmed en kvalplats till Hawaii som hon dock avböjde.  

Nästa år hålls VM i långdistans i Motala och dit har John Forsell, Mikael Thorslund, Gunilla Cedergren 

och Jenny Eliasson under året kvalat in i sina respektive mastersklasser och VCK kommer därmed ha 

fyra medlemmar i landslaget. 

En hel del motionärer har också representerat VCK på olika tävlingar bland annat i Västerås och på 

Sala Silverman. 

Under våren gjordes ett försök att anordna ett simläger på Lögarängen med en inhyrd tränare. Tyvärr 

blev uppslutningen för dålig och arrangemanget fick ställas in. 

En tävlingsdress har tagits fram för triathlon och finns nu att beställa samtidigt som övriga 

klubbkläder. 

Jenny Eliasson 
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Downhill 

Historik före 2014 

I augusti 2012 kontaktar Per Wetterling Martin Landås för att undersöka förutsättningarna för att 

skapa liftburen downhill i Västerås högsta backe med liftanläggning. Martin tillsammans med sin bror 

Robert och sin far driver Vedbobacken åt kommunen, som äger anläggningen. Det är en liten men 

intresserad firma som har goda kontakter inom entreprenadbranschen. Per kommer överens med 

Vedbobacken om att han får arrangera bygge av ett downhillspår under förutsättning att det inte 

stör anläggningens aktiviteter vintertid. Pers mål är regelbunden, liftburen downhillcyling i Västerås. 

Terrängen rekognoseras noggrant och spåret skissas fram i september. Behovsanalys visar att mer 

lättåkta spår av flowig karaktär är viktigt att ha. Därför börjar vi med ett som får arbetsnamnet 

”Snigelspåret” på grund av alla Vinbergssnäckor på platsen. Grävarbetet påbörjas direkt hösten 2012 

genom en tråd på happymtb.org. Arbete sker i en löst sammansatt grupp som träffas några timmar 

på helger eller vardagskvällar om Per har möjlighet om vädret är ok och det är ljust ute. Arbetet 

avslutas när snön kommer. 

I juni 2013 återupptas arbetet och Per verifierar att det funkar att åka ankarlift uppför kullen. Arbetet 

med spåret fortgår till och med oktober. Ryktet sprider sig och gruppen växer. De som är med och 

arbetar är ofta olika personer vid tillfällena. 

 
Illustration 1: Foto från en grävkväll i juli 2013. 

2014 

2014 upptas arbetet i april. Beslut tas under sommaren i samråd med Vedbobacken och kommunen 

att downhill-initiativet ska gå ihop med en förening för att underlätta fortsatt verksamhet. Efter 

möten tas beslutet att VCK är bäst lämpade för detta. Efter ca 200 timmars grävning är det i juli 

färdigställt och grusning kan påbörjas. Detta färdigställs i augusti och premiärkörning av liften 

planeras slutligen till tre lördagar i oktober. Dessa påannonseras i cykelaffärer, på happymtb.org och 
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Facebook (MTB i Västerås, MTB Friluftsfrämjandet Västerås och Västerås CK MTB). Dessförinnan 

hinner gänget färdigställa ett svårare spår på andra sidan liften. Innan premiärdagen lyckas 

Vedbobacken byta ut ankarna mot knappar, som är väsentligt lättare att använda för cyklister. Detta 

är säkert en av anledningarna till att det går så lätt för samtliga som vill ta sig upp. VLT är på plats och 

intervjuar Per och de tre premiärdagarna går bra. Första dagen är vi 20 cyklister och andra lördagen 

regnade det och fem personer kom. Sista tillfället kom åtta personer. Allt från åttaåringar på 24-

tumscyklar till högvuxna äldre herrar på renodlade cross country-cyklar tog sig utan större problem 

upp med liften. Driftbolaget Vedbobacken såg även till att det fanns vattenslang att spola rent 

cyklarna med mellan åken. Bägge spåren visade sig vara underhållande och bjuda olika utmaningar 

när de blev våta. 

Illustration 2: Fyra foton från premiärdagarna. 

I november sätter Driftbolaget Vedbobacken skopan i kullen för att förbättra nedfarterna för 

skidåkare, vilket förstör två överfarter för Snigelspåret över pisten och ca 20 m av svåra spåret. Allt 

sker utan förvarning. Per underrättar Stefan Brandberg om saken i hopp om att få stöd för 

återställning under 2015. 

I november görs också rekognosering för möjligheter att anlägga ett maskingrävt spår i backen. 

Gruppen skissar fram några förslag för vidare arbete nästa år. 
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Slutsatser från året 

Det enklare spåret tog ca 200h att gräva, 14h att grusa med hjälp av Vedbobackens sexhjuling med 

trailer. Det svårare spåret tog 20h att skotta fram. Arbetet har sista 1,5 åren bedrivits i huvudsak av 

Per och en student vid MDH. Totalt har ett 20-tal individer varit engagerade i arbetet med spåren. 

Västerås har numera två downhillspår vid en fungerande skidlift och ett intresserat driftbolag. Tre 

provdagar har körts vilka har varit framgångsrika och gett bra omdöme till de byggda spåren. Spåren 

behöver tyvärr repareras till våren. Det finns förutsättningar att köra liften regelbundet under 2015 

och därmed uppnå det ursprungliga målet. Facebookgruppen består i skrivande stund av 120 

personer. 

Per Wetterling 

 
Illustration 3: Bilden visar anläggningens downhillspår som de såg ut efter säsong 2014. 

  
Illustration 4: Fyra glada åkare efter sista premiärdagen.  Illustration 5: Fullt ös. 
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Övrigt 

Miljöarbete 
En miljöpolicy antogs på årsmötet och börjar nu få genomslag. Rättvisemärkt kaffe och bananer, 
ekologiskt fikabröd och sopsortering är sådant som du som cyklist kanske har märkt under 
Västeråscykeln, Anundsloppet och Västerås XC. VCK har fått mycket positiv respons på detta, både 
från deltagare vid olika lopp och även från andra klubbar i regionen. Anna Lindén, initiativtagare till 
policyn, medverkade även i en artikel i svenska Cycling plus. 

Utbildning 
När det gäller utbildning så samarbetar vi med SISU Idrottsutbildarna. Under året så har vi genomfört 

både lärgrupper, kurser och föreläsningar. Det har varit många olika inriktningar på utbildningarna 

bland annat arrangemangsutveckling, kurser i cykelmek, träningslära, funktionärsutbildningar och 

historiebevarande för att nämna några. 

Antidopingarbete 
Det är mycket viktigt att vi i föreningen tillsammans arbetar för att cykling ska vara en ”ren” sport. 

Under året så har vi tillsammans med andra cykelföreningar i länet träffats tillsammans med 

Västmanlands Idrottsförbund där vi genomgått en utbildning kring antidoping. Efter avslutad 

utbildning så har vi nu genomfört Riksidrottsförbundets koncept Vaccinera Klubben.  

Maria Engelfeldt 
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Vandringspriser 

LVG 
Thomas Erikssons vandringspris    Alva Lindfors 
Klubbmästare Dam Tempo    Jenny Eliasson 
Klubbmästare Herr Tempo    Bo Andersson 

MTB 
Michael ”Roddarn” Anderssons vandringspris  Emilia Ekström 
Årets MTB-cyklist     Emil Vendlegård 

  



 

Årsmöte, 15 februari 2015  Sida 16 

Cupresultat 
SWE-Cup CX  SWE-Cup Veteran (LVG) 
Herr Prestige  H30 
14 Tony Carlsson, 298 p  54 Johan Lindkvist, 0 p 
74 Gunnar Porsby, 57 p    
109 Edwin Nerén, 15 p  D40 
   1 Jenny Eliasson, 247 p 
Dam Prestige  2 Anna Anehag, 220 p 
16 Katja Fedorova, 163 p    
20 Jenny Eliasson, 57 p  H40 
   2 Fredrik Wikström, 209 p 
Herr Superklass  69 Johan Holm, 12 p 
26 Johan Lindkvist (tävlar nu för CK CX)  84 Per Wolde, 8 p 

     

SWE-Cup XC (MTB)  D50  

H Junior  2 Eva Gustavsson, 231 p 
7 Henrik Zetterberg, 269 p    
15 Kim Viklund, 91 p  H50  
   46 Mats Rosén, 12 p 
H40  58 Dante Vicini, 4 p 
19 Magnus Ahlbäck, 96 p    
   H55  
H50  14 Jimmy Johansson, 63 p 
16 Benneth Sundqvist, 77 p    
   H60  
P15-16  1 Bo Andersson, 280 p 

6 Erik Åkesson, 267 p    
16 Jakob Hägglund, 124 p    
22 Edwin Nerén, 74 p    
34 Adam Lindfors, 51 p    
     
P13-14    
11 Willhelm Wallinder, 258 p    
17 Wincent Wallinder, 200 p    
18 Jacob Ekström, 188 p    
58 Alexander Estigarribia-Rolfson, 36 p    
62 Emil Vendlegård, 33 p    
    
F10-12    
6 Emilia Ekström, 227 p    
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Mitsubishi MTB Challenge 
(Långloppscupen)  Västmanlands Cup 
H Elit  PNyb 0-7 
79 Henrik Grankvist, 49 p  23 Malte Allmyr, 8 p 
     
H Junior  FNyb 8-9 
5 Henrik Zetterberg, 434 p  1 Tilde Ekström, 49 p 
7 Kim Viklund, 208 p  6 Nova Allmyr, 7 p 
16 Albin Ahlbäck, 113 p    
   PNyb 8-9 
D30  19 Caesar Watz, 5 p 
24 Åsa Bengtsson Sjörs, 20 p    
   F10-12 
H30  1 Emilia Ekström, 42 p 
15 Pär Larsson, 186 p  5 Emilia Brangefält, 6 p 
100 Elias Norström, 46 p    
161 Staffan Ericsson, 21 p  P10-12 
177 Daniel Andersson, 16 p  7 Axel Zetterberg, 67 p 
   18 Hampus Kembler, 21 p 
D40  19 Adam Brangefält, 20 p 
2 Catina Karlsson, 160 p  23 Timmy Enlund, 14 p 
11 Ulrika Ahlbäck, 78 p  27 Martin Enlund, 12 p 
   29 Dante Allmyr, 10 p 
H40  32 Oliver Watz, 9 p 
50 Johan Helander, 76 p    
102 Anders Skoglund, 29 p  F13-14 
167 Lars Zetterberg, 9 p  3 Alva Lindfors, 33 p 
194 Magnus Ahlbäck, 2 p    
202 Tobias Kvist, 0 p  P13-14 
202 Håkan Åkesson, 0 p  1 Emil Vendlegård, 101 p 
202 Marcus Möller, 0 p  2 Willhelm Wallinder, 81 p 
202 Mats Viklund, 0 p  3 Wincent Wallinder, 66 p 
202 Magnus Allmyr, 0 p  6 Jacob Ekström, 51 p 
   9 Adam Sundelin, 33 p 
H50  11 Gustav Herweg, 28 p 
73 Olle Spove, 59 p  13 Pontus Nordström, 19 p 
154 Benneth Sundquist, 1 p  14 Alexander Estigarribia- Rolfson, 25 p 

     

HD17+  P15-16 
2 Lars Zetterberg, 47 p  1 Oliver Kallin, 58 p 
3 Johanna Lindfors, 40 p  5 Adam Lindfors, 25 p 
4 Peter Nordström, 33 p  6 Erik Åkesson, 18 p 
7 Henrik Granström, 30 p  7 Edvin Nerén, 10 p 
8 Magnus Ekström, 28 p    
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Resultat SM 
LVG SM Tempo  MTB SM XCE 
Elit  H Junior 
38 Jim Karlsson  3 Kim Viklund 
   10 Henrik Zetterberg 
F13-14    
11 Alva Lindfors  P15-16 
   6 Erik Åkesson 
D40   15 Edwin Nerén 
2 Jenny Eliasson  18 Jakob Hägglund 
7 Anna Anehag  25 Adam Lindfors 
     
H40   P13-14 
16 Fredrik Wikström  12 Emil Vendlegård 
   14 Jacob Ekström 
D50     
4 Eva Gustavsson  F10-12 
   10 Emilia Ekström 

H50     
10 Mats Rosén  MTB SM XCO 

   H Junior 
H60   6 Kim Viklund 
2 Bo Andersson  11 Henrik Zetterberg 

     

LVG SM Linje  H30 

Elit   DNF Magnus Andersson 
36 Jim Karlsson    
46 Tony Carlsson  P15-16 
   10 Erik Åkesson 
F13-14  15 Edwin Nerén 
8 Alva Lindfors  23 Adam Lindfors 
   25 Jakob Hägglund 
H30     
28 Johan Lindkvist  P13-14 
   14 Emil Vendlegård 
D40   DNF Jacob Ekström 
6 Jenny Eliasson    
7 Anna Anehag  F10-12 
   15 Emilia Ekström 

H40     
24 Johan Holm  MTB SM XCM 
35 Fredrik Wikström  H40 
   19 Lars Zetterberg 

D50     
3 Eva Gustavsson    
     
H50     
25 Mats Rosén    
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CX SM    

HSenior    
13 Tony Carlsson    
     
D30     
4 Katja Fedorova    
     
H40     
14 Johan Lindkvist (tävlar nu för CK CX)    
20 Gunnar Porsby    

Resultat NM 
LVG NM Tempo  LVG NM Linje 

D40  D40 
2 Jenny Eliasson  4 Jenny Eliasson 
     
H40   H40  
7 Fredrik Wikström  20 Fredrik Wikström 
     
H60   H60  
2 Bo Andersson  5 Bo Andersson 

Klubbmästerskap 
LVG KM Tempo  LVG KM Tempo 

Dam  Herr 
1 Jenny Eliasson  1 Bosse Andersson 
2 Eva Gustafsson  2 Gunnar Bäckström 
3 Helena Stare  3 Roger Åkesson 
4 Cecilia Laurén  4 Mikael Blank 

   5 Per Flyckt 
   6 Valdemar Sten 
   7 Bengt Johansson 
   8 Edwin Nerén 
   9 Mackan Göransson 
   10 Kjell Bergman 

 


