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Västerås Cykelklubb – Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelse 

Ordförande  Bengt Johansson 
Vice ordförande Jan Stavås 
Kassör   Caj Svensson 
Sekreterare  Magnus Ahlbäck 
Ledamot  Maria Engelfeldt 
Suppleant  Per Wolde 
   Johanna Lindfors 

Revisorer  Hans Törnblom 
   Lena Svangren 

Valberedningen  Mats Viklund 
   Per Wolde 
   Olle Spove 

Arrangemang 

28 april  Mälarcupen – Hässlö GP   Tävlingsledare Per Wolde 
20 maj  Mälarcupen – Barkarölinjet   Tävlingsledare Per Wolde 
14 maj  Västeråscykeln     Tävlingsledare Maria Engelfeldt 
13 juni  Västerås XC     Tävlingsledare Mats Viklund 
19 augusti Mälarcupen – Anundstempot   Tävlingsledare Per Wolde 
20 september Anundsloppet / SWE Cup   Tävlingsledare Jan Stavås 
10 oktober King of Rocklunda    Tävlingsledare Mats Viklund 
11 oktober Groopencrossen CX    Tävlingsledare Per Wolde 
Hösten  Helgmys, 9 stycken CX träningstävlingar  Johan Lindkvist och Tony Carlsson 

  



 

Årsmöte, 16 februari 2016  Sida 2 

Ordförande har ordet 
Mitt andra år som ordförande är över och det är dags att summera. Klubben växer fortfarande, mätt 

både i antal medlemmar och antal tävlingslicenser. Detta följer också den allmänna trenden i Sverige. 

Det som är extra roligt är att vi nu har ett större antal medlemmar med junior, U23- eller elitlicens, 

utöver den tidigare ökningen av ungdomslicenser och master-/baslicens. Listan med tävlingsresultat 

som vi presenterar här i berättelsen är riktigt lång, vilket visar på aktiva cyklister. 

Föreningens medlemmar har återigen genomfört ett stort antal arrangemang, med många deltagare. 

Värt att nämna är att kvällstävlingarna i Mälarcupen lockade såväl unga som vuxna från både när och 

fjärran. 

Den organiserade träningsverksamheten fortsätter att vara mycket populär. Under huvuddelen av 

säsongen är MTB och landsväg de populäraste grenarna, men framåt hösten samlas våra cyklister till 

cyclocross-aktiviteter. Intresset för det sistnämnda ökar starkt och verkar vara en bra arena för 

cyklister från olika grenar att komma samman. Det finns även downhill- och enduroverksamhet inom 

klubben, så vi har en god bredd på verksamheten. 

Vid sidan av den sedan många år populära MTB-verksamheten för ungdomar finns det även en 

etablerad landsvägsverksamhet för lite äldre ungdomar. Vi har även vinterträning för ungdomar. 

Som alltid finns det saker at ta med sig och lära sig av. Det har varit några olyckor i samband med 

organiserad träning och vi måste fortsätta säkerhetsarbetet. Vi tar också med oss lärdomar från 

arrangemangen vi har genomfört, vilket är speciellt viktigt inför svenska mästerskapen i 

landsvägscykling som VCK arrangerar 2016. Ambitionen att bygga en stabil tävlingsverksamhet, för 

alla grenar och alla licensnivåer, finns fortfarande och vi tar med oss det vi har lärt oss för att 

fortsätta arbetet. 

Jag vill återigen nämna engagemanget som finns i föreningen. Det saknas inte vilja, och det finns 

alltid många idéer och synpunkter. Detta tycker jag är givande och inspirerande. Det så alla 

verksamheter börjar, och med goda idéer så bygger man förmåga att genomföra och nå resultat. 

Diskussioner runt verksamhet och framtid tycker jag är själva livsnerven i föreningen. 

Bengt Johansson, ordförande 
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Arrangemang 

Mälarcupen 
Succén från 2014 års uppstart av Mälarcupen tog ny fart detta år då vi också gjorde dessa tävlingar 

till nationella tävlingar och inte begränsade till bara vårt distrikt. Mälarcupen är ett initiativ för att få 

fler tävlingstillfällen på landsväg i regionen, en vanlig vardagskväll. Det finns fler cuper I vårt 

närområde runt Mälaren med samma upplägg så utsikterna för tävlingscyklister är goda att kunna 

tävla och träna utan att alltid behöva åka långt. Cupen inriktar sig till H/D-Sport och 

ungdomsklasserna P/F 10-16 samt juniorer. Att vi detta år breddade oss till utanför distriktet gav vid 

handen att bl.a. ungdomar från Linköping och Nyköping kom och tävlade med oss! Jätteroligt! 

Dessutom anslöt sig Ramnäs CK till cupen och de körde ett elimineringslopp på sin fina cykelpark. Vi 

testade också på det här med chip eftersom det är framtiden som förbundet bestämt. Lite 

barnsjukdomar med programvaran och rutiner kring hanteringen hade vi, men till slut blev det riktigt 

bra. Stort tack till Magnus Ahlbäck, Lars Zetterberg och Therese Andersson som roddade med det!  

Inför nästa år (2016) är förhoppningen att VCK ska kunna arrangera 2 st. deltävlingar, en mindre 

alltså för oss. Detta då vi också har SM att lägga energi och resurser på, vilket kan vara väl så mycket. 

I gengäld har ytterligare en klubb anslutit sig och kommer att arrangera ett tempolopp någon gång i 

slutet av juli början av augusti. Tack Eskilstuna IK! Så om Ramnäs också kör blir det då totalt 4 

deltävlingar. Mer om detta kommer löpande på vår Facebook-sida www.facebook.com/malarcupen! 

Så, de deltävlingar som VCK 2015 arrangerade var: 

Hässlö GP 

En tisdag mot slutet av april, en ganska blåsig och småkylig sådan, kördes ett GP på Hässlö halkbana. 

Ungdomar körde 20min + 1 varv runt, juniorer och vuxna körde 40min + 3 varv. Vi fick ihop 

någonstans runt 40 deltagare. Stort tack till alla funktionärer! Segrarna hittar ni på hemsidan→ 

Mälarcupen 2015 

Barkarö Linjet 

En onsdag mot slutet av maj, under en strålande sol och fina förhållanden, kördes linjeloppet runt 

Barkarö, 12km per varv. Nytt för detta år var att istället för start och mål vid Fullerö GK så nyttjade vi 

Barkarö skola vilket var helt perfekt för tävlande, sekretariatet och publiken! Det gör vi gärna om. De 

yngsta ungdomarna körde ett varv, de lite äldre 2 varv och de vuxna + juniorer körde så långt som 5 

varv.  Ett jättetack till alla funktionärer som gjorde detta möjligt. Segrarna hittar ni på hemsidan→ 

Mälarcupen 2015 

Anundstempot 

En lite mer mulen onsdag, mot slutet av augusti kördes Anundstempot igen med start/mål vid 

Anundshög. Men p.g.a. mörkrets intågande kortades banan ned något så att de yngsta körde 5km, de 

äldre och vuxna körde 21km (Tortuna tor.). Återigen, det kan inte sägas nog antal gånger. Jättetack 

till alla funktionärer! Hade inte gått utan er. Segrarna hittar ni på hemsidan→ Mälarcupen 2015. 

Per Wolde 
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Västerås XC 
Den 13 juni anordnades den numera traditionsrika tävlingen Västerås XC på mycket tekniska och 

utmanande banor i Rocklundaskogen. Banan har ett antal 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. 126 taggade cyklister i 

alla åldrar från 25 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 dropp, Trippelhoppet, SM-droppet, Knixen vid Villa Utsikten, 3-

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

ungdomarna och elitcyklisterna forcera de svåra hindren. 

Sammanlagt var det 39 cyklister från VCK som var med och tävlade och tog 5 guld, 4 silver och 1 

brons. 

Magnus Ahlbäck 

King of Rocklunda 
För andra året i rad kördes det tuffa 10-timmarsloppet King of Rocklunda där man cyklande, 

springande eller gående ska göra så många varv runt tävlingsbanan på Rocklunda som möjligt. 

Tävlingen körs som ett motionslopp och är därför öppet för alla. 

Under dagen var det lagom varmt, torrt och soligt vilket gjorde att banan gick att köra med flyt varv 

efter varv. När höstmörkret började krypa fram var det bara att ta fram pannlamporna och fortsätta 

ett par timmar till. Vid varje varv kunde man stanna vid grillen och värma sig och få i sig lite energi. 

Till slut när mörkret var som tyngst kunde två segrare koras, Kim Viklund blev King of Rocklunda med 

19 körda varv och Marie Olsson blev Queen of Rocklunda med 9 varv. Totalt var det 47 tappra 

cyklister och löpare som dominerade Rocklundaskogarna under 10 timmar. 

Magnus Ahlbäck 
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Västeråscykeln 
Vi hade en fantastisk tur med vädret den 14 maj då vi genomförde vår årliga Västeråscykeln. 

Cyklisterna fick kämpa i motvind ut från Västerås men kom tillbaka till mål med ett leende då de haft 

en härlig medvind i ryggen sista biten. 

I år fick deltagarna på den längsta sträckan köra en specialsträcka till Ängelsberg och med vändpunkt 

i Ombenning då skogsbranden gjorde att Trafikverket genomförde beläggningsarbeten mellan 

Ängelsberg och Hästbäck.  

Populärt även i år var våra mastergrupper dit deltagarna kunde anmäla sig för att få cykla i grupp. 

Dessa mastergrupper är bra reklam för vår verksamhet. Totalt 430 deltagare genomförde 2015 

Västeråscykeln. 

Motionsloppet Västerscykeln har förstås en klar miljöprofil och etisk profil. Med vid start och mål 

fanns också organisationen Fair Trade.  

Maria Engelfeldt 

Anundsloppet 
Anundsloppet arrangerades för 74:e gången 2015. Tävlingen var avslutning dels på SWE Cup och 

veterancupen. Det var 17 klasser som startade vilket gjorde att det var som en tvådagarstävling som 

kördes på en dag. Tack vare den stora insatsen av klubbens medlemmar så gick det att genomföra. 

Tävlingen kördes på två banor, dels den klassiska banan runt Anundshög och dels det långa varvet ut 

mot Tortuna och förbi Nicktuna (Tortuna golfklubb). Jonas Ahlstrand vann Herr Elit vilket var första 

gången på många år som VCK hade en segrare i Elitklassen. 

Övriga pallplatser från VCK var: 

 P13-14 Gustav Herweg 1:a, Willhelm Wallinder 2:a, Wincent Wallinder 3:a 

 F15-16 Alva Lindfors 2:a 

 D30 Katja Fedorova 3:a 

 D50 Eva Gustavsson 2:a 

Jan Stavås 

Västerås Triathlon 
Den 18 och 19 juli genomfördes Västerås Triathlon i centrala Västerås. Det är ett samarrangemang 

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

genomför tävlingarna. Även i år var det dessutom SM tävlingar i elitklasserna. I år fick deltagarna 

kämpa extra då det var väldigt blåsigt vilket även för oss som funktionärer gav oss en extra utmaning 

att få alla skyltar och avspärrningsband att hålls sig på plats. Västerås Cykelklubb ansvarade för 

cykelsträckan och över 30 funktionärer engagerade sig. 

Maria Engelfeldt 



 

Årsmöte, 16 februari 2016  Sida 6 

Kommittéer och träningsgrupper 

LVG Tävling 
Under året har VCK haft ett antal cyklister som kämpat om pallplatserna i Veteranklasserna på 

landsväg, betydligt färre har kört Elit. Vi har också haft någon enstaka cyklist i sportklass (bas licens). 

Under året har Jonas Ahlstrand kört i VCK-färgerna på nationella tävlingar och gjorde fina resultat i 

slutet av säsongen genom en topp 5 placering i det nya loppet Velofondo Stockholm och vinst i 

Ramnäs CKs Sista Chansen och VCKs Anundsloppet. 

Tävlingsåret började med tävlingshelg i mitten av april, men tävlingar både i Jönköping och Linköping, 

med Elit-, Senior- och Sportklass. VCK kom till start tre cyklister som bestämt sig för att trotsade 

blåsten. 

Någon vecka senare var det dags för start av Veterancupen, som brukligt nere i Barsebäck. 

Tempoloppen gick av stapeln på lördagen i blåsigt, men soligt väder och klart dräglig temperatur. På 

söndagen var det dags för linjeloppen i ett väder som skulle visa sig vara oss troget resten av våren 

och försommaren. Ensiffrigt på termometern, blåsigt och regnigt. VCKs cyklister stod för ett antal 

pallplaceringar under helgen. Fredrik Wikström var 3:a på lördagens tempolopp i klass H40 och Bosse 

Andersson 1:a i H60. Eva Gustavsson körde in som 3:a i D50. Bosse Andersson stod överst på pallen 

även på söndagens linjelopp. 

Klubben har flera duktiga cyklister i 20-30-års åldern som utvecklats under säsongen och börjat köra 

en del tävlingar innehavande Elitlicens. De jag främst tänker på är Roberts Rudaks och Kristoffer 

Jensen. Rob har kört i seniorklass under året och på försommaren på Falkenloppet stod han på pallen 

och tog emot ett tredjepris. Han körde också starkt i Västerås CK´s egna Mälarcupen och tog en fin 

2:a plats i cupen totalt. Kristoffer körde in på en 5:e plats totalt i Mälarcupen. På Arlanda Testtrack 

Race stod Kristoffer överst på pallen i Sport klass och blev 2:a på SMACK Tempot i samma klass. 

Både Elit- och Veteranklass ingår i SWE-CUP där tävlingarna under året räknas ihop och cupvinnare 

utses. Det blev under året många fina placeringar för VCK-cyklister och vid årets slut noteras att i den 

sammanräknade SWE-CUP-veteran så hittar vi följande fina placeringar: 

 Bosse Andersson H60: 2:a i tempocupen, 3:a i linjecupen och 2:a totalt 

 Fredrik Wikström H40: 2:a i tempocupen och 2:a totalt 

 Johan Holm H40: 3:a i linjecupen 

 Eva Gustavsson D50: 3:a i tempocupen, 1:a i linjecupen och 1:a totalt 

Förutom dessa cyklister så hade vi Mats Rosen, Johan Lindkvist, Dennis Björkman, David Wikström, 

Anders Strömnes, Katja Fedorova och Anna Anehag representerat Västerås CK i SWE Cup-veteran. 

Under året skulle Masters-VM gå av stapeln i Danmark och de Veteraner som inte kvalificerat sig via 

vinst vid SM-2014 kunde kvalificera sig genom tävlingen Copenhagen Gran Fondo. En handfull 

cyklister från VCK hade bestämt sig för att ta chansen, och under Kristihimmelfärdshelgen var det 
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dags. I tempo så körde både Fredrik Wikström (19:e i H40) och Bosse Andersson (4:a i H60) så bra att 

de kvalificerade sig till Masters-VM, medan i linje Bosse tyvärr kraschade och enbart Fredrik (47:a i 

H40) fick en VM-plats. Förutom Bosse och Fredrik var även Mats Rosen, Johan Holm och Eva 

Gustavsson på plats och tävlade. 

Årets veteran-SM avgjordes i Sunne under årets förmodligen varmaste helg. Tack för det! Det var en 

hel del VCK-cyklister på plats och bland resultaten kan nämnas: 

 Bosse Andersson H60: Silver/Tempo 

 Katja Fedorova D30: Brons/Tempo 

 Anders Strömnes H30: 4:a/Linje 

 Fredrik Wikström H40: 6:a/Linje 

 Eva Gustavsson D50: Guld/Linje 

Dessutom kom Anders Strömnes, Fredrik Wikström, Mats Rosen, Roger Åkesson och Eva Gustavsson 

till start på tempoloppen. 

På Veteran-SM körs också partempo och där hade vi David och Fredrik Wikström till start och de kom 

in på en fin 6:e plats. 

I linje hade vi också flera duktiga VCK-are, nämligen: David Wikström, Johan Holm, Dennis Björkman, 

Johan Lindkvist, Mats Rosen, Bosse Andersson och Katja Fedorova. 

Efter ett semesteruppehåll var det så dags för Veteran-NM i Helsingfors och till VNM hade fyra VCK-

are blivit uttagna, men endast Eva och Bosse hade möjlighet att åka. (Även Fredrik W och Johan Holm 

var uttagna.) Bosse körde in på en 5:e plats i tempo och Eva på en 4:e plats. I linje punkade Bosse och 

Eva vurpade och kom i mål en bit efter klungan. 

En av årets stora tävlingar var så till sist Master-VM i Danmark i början av september. Där hade vi 

Bosse och Fredrik W till start och Bosse körde in på en 13:e plats på Tempo. Fredrik kom in som 34:a 

på tempot och som 23:a i sin klass i linje vilket också var den bästa svenska placeringen i H40. 

Till sist vill jag också nämna Jenny Eliasson, medlem i VCK, men tävlande för Norberg CK. Jenny har 

haft en grym säsong 2015 med bland annat VSM guld i par-tempo, VNM guld i tempo, VNM brons i 

linje och en silverplats i Master-VM i tempo. 

Med det så gratulerar vi alla landsvägscyklister till en fin säsong 2015 och önskar lycka till 2016. 

Eva Gustavsson 
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LVG Ungdom 

Bakgrund 

Mitt egna engagemang i denna ungdomssatsning som tränare/ledare har sin grund i att jag själv har 

en historia som tävlingscyklist från ungdomsåren upp t.o.m. åldern som elitcyklist. Och självklart har 

de senaste åren jag har cyklat med VCK medfört att jag har kommit i kontakt med 

ungdomsverksamheten i klubben. 

Skillnaden mellan 80-talet och idag när man tittar på cykelsporten är att det då var  betydligt fler 

ungdomar än vuxna som cyklade i storklubbarna som t.ex VCK, Örebrocyklisterna eller Fredikshof IF 

m.fl. vilket fallet inte är idag. Förklaringen är bl.a. att motionscyklingen har vuxit och brett ut sig i 

landets cykelklubbar och att intresset för MTB cyklingen har vuxit under samma tid. 

Nedan ska jag beskriva hur vi startade ungdomssatningen och hur det har gått hittils och hur vi 

planerar med små men tydliga steg framåt för 2016. 

Uppstarten 

Juni 2015 startade jag och Johanna Lindfors (vilken redan på egen hand höll i verksamheten) upp 

regelbundna cykelträningar för ungdomar mellan 11 och 17 år gamla vilket har varit framgångsrikt, 

roligt och utvecklande för både ungdomarna och för oss som tränare/ledare. Där vi sett positiv 

utveckling i flera riktningar, såsom teknik, taktik, trafiksäker cykling och inte minst fysisk utveckling, 

vilket också har varit målet med verksamheten.  Dessa mål har nåtts genom omväxlande träningar 

såsom olika typer av intervaller, backträning, tempocykling, spurtträning och korrekt och trafiksäker 

cykling. 

 

Första ungdomsträningen vid Anundshög. 
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Inomhuscykling 

Under senhösten 2015 då intresset för cyklingen vuxit sig starkare efter alla väl genomförda 

utomhusträningar, fick vi iden att fortsätta träningen under vinterhalvåret med spinningcykling, vilket 

skulle behålla träningsrutinerna och hålla ihop gruppen under vinterhalvåret och dessutom få den att 

kunna växa under vintern. Detta resulterade i att klubben beslutade köpa in tio stycken 

spinningscyklar vilket hittils visats sig vara en en lyckosam investering, bl.a har vi blivit flera jämfört 

med utomhusäsongen (då ca 8 ungdomar). 

Idag är det runt 18 stycken ungdomar som provat på spinningträningen där vi tränar två gånger i 

veckan med ett snitt på 9-12 ungdomar per pass, vilket har medfört att vi nu delvis startar upp två 

grupper per träningsdag för att säkerställa ha cyklar till alla. 

Avsikten med inomhusträningen är precis som träningen utomhus att den ska vara varierande, rolig, 

utvecklande och förberedande, vilket innebär olika typer av intervall- och kondtionsövningar 

integrerat med teknikövningar såsom t.ex enbenscykling för att få bra rundtramp och därmed 

optimal cykling mm. 

 

Spinningträning en decemberkväll i VCKs klubblokal. 
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Verksamhet och mål 2016  

Under januari, februari och mars fortsätter sp.träningen som tidigare med regelbundna och 

innehållsrika träningar för att under april påbörja utomhusträningen på racer. 

Några mål som vi tränare/ledare, ungdomar och föräldrar satt upp för tävlingssäsongen 2016 är 

följande: 

 Två utomhusträningar i veckan ( jmf 1 gång/veckan under 2015) 

 Planera gemensamt väsentliga tävlingar så vi får gemensamma mål för säsongen och då 

också kunna åka mer som en grupp till tävlingar vilket vi tror bidrar till ökat intresset att delta 

i fler tävlingar och att fler blir nyfikna att börja tävla, eventuellt kommer vi också att hyra en 

buss för det ändamålet. 

Roger Åkesson 

LVG Motion 
Säsongen började med utbildning av 7 nya ledare samt repetitionsutbildning av ett antal befintliga 

ledare vid 4 tillfällen. 

Själva cyklingen startade den 31 mars och avslutades den 4 oktober. Under perioden så har det 

genomförts runt 130 pass. Vi har under året haft 1545 deltagare och tillsammans har vi cyklat 116494 

kilometer. 

Ledarna har gjort ett kanonjobb för att motionscyklingen skulle rulla på under hela perioden. Många 

nya medlemmar har anslutit även i år och vi har haft allt från introduktionsgrupp till snabbgrupp. 

Snabbgruppen har inte riktigt fungerat ledarmässigt men vi siktar på att styra upp det inför 2016.  

Vi har haft en handfull olyckor av relativt allvarlig karaktär och har därför startat ett säkerhetsarbete 

för att bättre kunna dokumentera och förebygga de olyckor och tillbud som inträffar.  

Trots olyckorna och att vädret inte riktigt har varit på vår sida alla gånger så kan vi nog summera 

säsongen 2015 som riktigt lyckad i det stora hela. Nu siktar vi mot säsongen 2016! 

Mattias Bäck 
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Mountainbike (MTB) 

MTB Ungdom 

”MTB kommer ut ur skogen” – I år har vi äntligen lyckats etablera en ungdomsverksamhet på LVG-

sidan. Roger Åkesson och Johanna Lindfors har tillsammans med föräldrar kommit igång fint med 

strukturerad träning på våra asfalterade vägar. 

De har kommit igång bra med en säkerhetsfokuserad träning med mycket teknik. Under hösten och 

vintern följs träningen upp med regelbundna spinningpass i klubblokalen. 

Vi som håller oss kvar i skogen (eller som växlar mellan de olika disciplinerna) har märkt att 

deltagarantalet fortsätter öka på våra träningar. Vår röda grupp (nybörjare) är oftast den största 

gruppen under våra träningar. Jättekul! 

På tävlingssidan har vi fortfarande lite jobb att göra för att få den ”stora massan” ungdomar att ställa 

sig på startlinjen. Vi har en skara (ett 10-tal) ungdomar som tävlar flitigt och som placerar sig bra. Vi 

har en utmaning i att få flera ungdomar att komma till tävlingar. 

SM fortsätter vara en höjdpunkt på säsongen. Flera familjer samlas under SM-helgen och har mycket 

trevligt tillsammans. Man rekar banor, peppar varandra, mekar cykel och grillar. Men framför allt 

hejar man på våra deltagare. I år kördes tävlingarna i Isaberg i Småland. Mycket bra arrangerat. 

Cykelvasan i dess olika former drar också många deltagare från klubben. Det är dock svårare att få 

någon sammanhållning då de olika tävlingarna är utspridda på olika dagar med olika starttider och 

folk har logi på många olika ställen i norra Dalarna. 

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

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 körde vi lite lättare 

mountainbiketurer innan bilarna packades och styrdes hemåt. 
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MTB Träning 

Under året höll vi fast den gruppindelning för ungdomar vilken vi etablerade säsongen 2013: 

 

Statistiken för ungdomar (vi registrerar ingen närvaro för vuxna) visar våra ungdomar har utfört 1712 

st. deltagartillfällen (träningar, tävlingar, föreläsningar, arrangemang mm) under 196 

sammankomster. Att jämföra med 1636 deltagartillfällen under 2014. 

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

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

som vi tränar på är vid badgropen i Hökåsen med fina sandbackar och kurviga stigar, vid Björnöbron 

med Badelundaåsen och Gäddeholm samt vid Vedbobacken med en snabb och fin bana för 

tävlingscykling och möjligheter till backträning och Downhill. Ett par gånger har vi också samlats vid 

Skultunas MTB-bana. 

MTB Tävling 

Årets tävlingssäsong slutade med totalt 323 starter. 173 i ungdomsklasser och 150 i vuxenklasser. 

2014 var siffrorna 325; 156 och 169. Bland vuxna var följande tävlingar mest populära: 

Cykelvasan 30, 45, 90:  38 startande 

Engelbrektsturen:  20 startande 

Finnmarksturen:  15 startande 

Lida Loop:   10 startande 

Långa Lugnet:   9 startande 

Mörksuggejakten:  9 startande 

Lidingöloppet MTB:  7 startande 

Ceres Challenge:  6 startande 
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För ungdomar gällde följande: 

Västerås XC:   33 startande 

Ungdomscykelvasan:  20 startande 

SM:    10 startande 

Lilla Finnmarksturen:   12 startande 

Ungdomsturen, Norberg: 11 startande 

Borlänge Tour:   7 startande 

Totalt presterade våra tävlande MTB-cyklister 9 st. förstaplatser, 15 st. andraplatser och 7 st. 

tredjeplatser. Årets meste vinnare heter i år igen Emil Vendlegård i klassen P15-16. 

Håkan Åkesson 

MTB Motion vuxna 

Utifrån ett läge med många ungdomar och medföljande föräldrar, så introducerade vi 2015 en 

organiserad motionsgrupp för vuxna. 

Vi tränar på samma tid och plats som ungdomsträningen. Tanken med detta är att stärka 

cykelintresset i hela familjen och att både barn och vuxna kan träna och ha kul samtidigt. Träningarna 

har varit uppskattade och det har varit mellan 3 och 12 deltagare per träning. Vi har haft träning två 

tillfällen per vecka. Det har varit särskilt uppskattat när erfarna ungdomsledare hållit teknikträning. 

Inför 2016 planerar vi att lansera ”Cykelvasaträning” som en ny aktivitet. Den riktar sig till motionärer 

som vill träna och få tips inför sitt första långlopp. Cykelvasaträningen kommer att vara enskilda 

händelser och förhoppningsvis även ett sätt att rekrytera nya medlemmar till klubben. 

Ulrika Ahlbäck 

  



 

Årsmöte, 16 februari 2016  Sida 14 

Cyclocross (CX) 
Hösten tillhör cyclocrossen i Västerås numera. Det är glädjande att se och höra hur det pratas om och 

finns ett sug efter sporten i stan. Vi har under hösten återigen arrangerat den omåttligt populära 

träningstävlingsserien "Helgmys" som vi kört i Hökåsengropen. Precis som förra året har vi haft upp 

mot 50 deltagare som totalt deltagit en eller flera gånger. Och oavsett hur hårt alla har kört och hur 

skitiga alla har blivit har det alltid funnits tid för ett leende och skitsnack (bokstavligen i många fall) 

efteråt. 

Vi har även lyckats etablera träningar på tisdagar och torsdagar där vi kört intervaller/teknik på 

"Kallecrossen" på Skallberget efter det att mörkret inte längre tillåtit oss att köra intervallerna i 

Hökåsengropen. Även dessa har varit uppskattade och besökta till och med från Enköping. 

Men störst av allt var ändå att vi kunde ro i hamn projektet "Groopencross" - en deltävling i den 

nationella cupen. Ni som inte var där missade något, det levererades fantastiska tävlingar under en 

strålande höstsol. Kanske inte de crossigaste av förhållanden då det var torrt och snabbåkt hela 

dagen, men för många åkare var det klurigt med sandpassagerna på banan. För oss som under flera 

år förfinat banan i Gropen till vad den är idag var det nära nog känslosamt och stort att se första 

starten gå iväg. Lovorden om arrangemanget efteråt från åkare som sa och skrev på sociala medier 

att banan var rolig och bra var fantastiskt kul att få. Tror att många gick och la sig med ett leende på 

läpparna den kvällen. Vi kan inte nog tacka alla som ställde upp med stort som smått 

inför/under/efter tävlingen. 

Sedan har vi såklart inom CX-gruppen förärat den svenska tävlingsscenen under säsongen. I 

damernas seniorklass i CX-cupen gick Katja Fedorova och vann totalt. I elitklassen knep Tony Carlsson 

en sjätteplats totalt. I senior A kunde undertecknad, som exiltävlar i cross för CK CX, ta en total 

nionde plats. Så ur ett tävlingsperspektiv så blev det en lyckad säsong och till nästa år hoppas vi höja 

oss minst en nivå till. Vi hoppas såklart att vi återigen får äran att köra en cuptävling under hösten 

(det är i skrivande stund inte klart ännu). Vi hoppas kunna locka fler talangfulla åkare att börja köra 

cyclocross på riktigt och därmed få en större närvaro på tävlingarna och kanske på sikt få till ett 

renodlat crosslag. Men framtiden ser crossig ut i Västerås. 

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 åter som medarrangör till denna tävling. Vi hade många funktionärer på plats och 

lade ner stort jobb med planering och genomförande. Ett 10-tal VCK-are deltog också i olika klasser i 

loppet i så väl motion- som tävlingsklasser. Jenny Eliasson blev riksmästare i D40, och Fredrik 

Wickström och Anna Anehag vann stafetten. 

En handfull triathleter 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). Tidigt på våren när vattnet är kallt tävlas 

det även i duathlon där man istället springer, cyklar och sedan avslutar med ytterligare en löpsträcka. 

Säsongen inleddes med duathlon SM/RM i Väsby där Jenny Eliasson blev riksmästare i D40 och 

Gunilla Cedergren kom 2a i motionsklassen. 

Triathlonpremiären hölls därefter sedvanligt i Hallstahammar i slutet av maj och där vann Gunilla 

Cedergren följt av Jenny Eliasson i D40. I H35 tog David Wikström en 3e plats och Patrik Fors kom 4a i 

H40. 

I år hölls inget SM i långdistans utan årets höjdpunkt var istället VM i långdistans i Motala där VCK 

hade fyra tävlande som kvalificerat sig i mastersklasserna. Jenny Eliasson tog ett silver och Gunilla 

Cedergren knep bronset i D40. Även John Forsell deltog och gjorde en fin insats i den tuffa klassen 

H35. Mikael Thorslund fick tyvärr ställa in sin start på grund av skada. 

I Kalmar Ironman tävlade bland annat Fredrik Widén, Fredrik Svanberg, Mikael Fridholm, Henrik 

Wickström och Jenny Eliasson för VCK, Jenny tog även i år en 2a plats i D40 och kvalade därmed till 

Hawaii. Fredrik Widén som är synskadad ledsagades av Fredrik Svanberg och blev den första blinda i 

Europa att genomföra en Ironman och den snabbaste av alla i världen genom tiderna. 

Fredrik Widén tog även hem priset som årets paraidrottare på Västerås Friidrottsgala. 

Säsongen avslutades för Jenny med en resa till Hawaii som alltså är de flesta triathleters drömmål. 

Ironman World Championchip på Hawaii var en fantastisk tävling på alla sätt med de bästa av de 

bästa på startlinjen. Efter en lång och hård säsong började dock kroppen bli rejält sliten och då är det 

svårt att leverera. Jenny tog sig i alla fall i mål på en 60-plats (av 90) i sin klass och på en inte alltför 

dålig tid. 

Jenny Eliasson 
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Downhill 
I april återställdes spåren efter att driftbolaget Vedbobacken justerat marken för sina pister. Vi var 

initialt oroliga att driftbolaget Vedbobackens ingrepp skulle ändra förutsättningarna för mycket, men 

i efterhand visade det sig skapa en bra känsla och mer action i de två spåren. Arbetet drogs nu igång 

på allvar med att få till ett tredje, maskingrävt spår. Vi var ett gäng som spikade dragningen i 

samarbete med driftbolaget Vedbobacken. Med stöd av VCK som förening sökte driftbolaget 

Vedbobacken medel från Idrottslyftet för delar av kostnaden för att iordningställa ett tredje, 

maskingrävt spår. 

Före semestern var det tredje spåret grusat och klart för åkning. Spåret har fungerat jättebra som 

nybörjarspår och känns kul att köra, även för en rutinerad cyklist. Vedbobacken höll öppet varannan 

lördag hela säsongen oavsett väder. Säsongsavslutningen 31 oktober höll en tävling i det nya spåret. 

Till tävlingen använde man tidtagningsutrustningen från vintersäsongen, vilken möjliggör up till 100 

åkare. Inför tävlingen sökte driftbolaget Vedbobacken sponsring från Cykloteket som ställde upp med 

presentkort och enklare priser. Cykloteket sade sig vara mycket positiva till verksamheten och vill 

gärna kopplas ihop med verksamheten framledes. 

Det har varit positiv respons från alla åkarna som provat. I stort sett alla från ca 6 år har kunnat åka 

med liften. De minsta och de som tycker det är otäckt har fått skjuts med Vedbobackens 6-hjuling. 

Driftbolaget Vedbobacken funderar på att till nästa säsong ordna ett lämpligt släp för att 

transportera upp dessa åkares cyklar till toppen. 

En sluten Facebookgrupp, ”The Downhill Committee” har startats för att verka som en gränssnitt mot 

VCK och driftbolaget Vedbobacken. Där har vi samlat de individer som verkar mest sugna på att 

jobba med projektet. 

Framåt sensommaren köpte driftbolaget Vedbobacken in hyrcyklar för verksamheten. Dessa har varit 

populära hos sällskap som velat prova sporten, som till exempel svensexor. 

Säsongen löpte på smidigt, med den enda nämnvärda nedsidan att man skulle vilja ha fler åkare i 

anläggningen. Driftbolaget Vedbobacken delar synen med Downhillkommittén att det krävs mer 

och/eller smartare PR för att nå ut med sitt erbjudande. Driftbolaget Vedbobacken önskar ett större 

engagemang från VCK i fråga om verksamheten framöver. 
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Tankar inför 2016 

Inför nästa säsong planerar man skicka ut en folder med anläggningens vinter- och 

sommaraktiviteter, där downhillcyklingen kommer finnas med. Spårkartan har uppdaterats för året i 

och med det tredje spåret. 

Per kommer avgå som kommittéansvarig i och med årsmötet. 

Fokus för 2016 är förslagsvis: 

 Underhålla och utveckla spåren tillsammans med Vedbobacken (bygga hopp) 

 Arrangera någon typ av downhillrelaterat event 

 Börja fundera över hur en verksamhet ser ut från klubbens sida 

 Stötta Vedbobacken med PR 

 

Per Wetterling 
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Övrigt 

Arbete kring VCK 100 år 
En grupp har under året jobbat med ett antal aktiviteter med sikte på VCKs 100 årsjubileum 2016. 

Deltagare i gruppen var varit Rolf Back, Ulf Johansson, Nils-Erik Hägglund, Rolf Söderman och Arne 

Wallenbert. Det är företrädesvis tre områden man jobbat med. Arkivering/sortering av VCK-

handlingar, fotoarkiv samt förberedelser för en utställning på Länsmuseet. 

Nils-Erik Hägglund 

Klubbkläder 
Inför året 2015 bytte VCK leverantör av klubbkläder från Craft till Kalas. I samband med detta så 

erbjuder vi inte bara cykelkläder utan också triathlon kläder för klubben triathleter. 

En första provomgång hölls i slutet av januari i VCKs klubblokal. Stor uppslutning av medlemmar som 

villa kolla på de nya kläderna. Det resulterade också i en stor beställning till Kalas. Leverans av första 

omgången kläder lagom till att delar av tävlingscyklisterna åkte till Mallorca på träningsläger. 

Ypperligt tillfälle att prova de nya kläderna. 

Nästa omgång beställning med tillhörande provning i april, för leverans till Västerås XC och VR. 

Därefter hade vi en extra beställningsomgång under sommaren, samt en inför höstsäsongen. 

Det finns inget minimiantal på det antal plagg eller artiklar som behöver beställas för att vi ska kunna 

få iväg beställningen till fabriken. Det är mycket positivt. Dock krävs det en insats av klädansvarig vid 

varje tillfälle, så antalet beställningsomgångar kommer att hållas enligt verksamhetsplan. 

Kalaskläder har varit enkla att arbeta med och i de fall vi behövt reklamera kläder har det gått 

smidigt. Vi har under året som gick reklamerat en hel batch med cykelhandskar samt ett antal 

cykeltröjor. I båda fallen var det sömmar av undermålig kvalitet som var orsaken till reklamationerna. 

Eva Gustavsson 
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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 vilket resulterat i 317 utbildningstimmar. Det har varit 

många olika inriktningar på utbildningarna bland annat arrangemangsutveckling, träningslära, 

funktionärsutbildningar och historiebevarande för att nämna några. Särskilt kan nämnas att 

medlemmar har besökt Idrottshistoriska museet i Stockholm för att hämta information och idéer till 

det stora arbetet kring klubbens historia som genomförts under året. Det arbetet har resulterat en 

mängd aktiviteter som kommer att genomföras under 2016. 

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

Under året har arbete genomförts i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund och Grillska 

gymnasiet i Västerås för att under 2016 kunna genomföra utbildningsinsatser och utställningar kring 

antidoping.  

Maria Engelfeldt 
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Vandringspriser 

LVG 
Thomas Erikssons vandringspris    Gustav Herweg 

MTB 
Michael ”Roddarn” Anderssons vandringspris  Alva Lindfors 
Årets MTB-cyklist     Erik Åkesson 
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Cupresultat 
SWE Cup LVG Linje 

D30 
3 Katja Fedorova 
  
H30 
27 Anders Strömnes 
  
D40 
6 Anna Anehag 
  
H40 
3 Johan Holm 
5 Fredrik Wikström 
76 Dennis Björkman 
76 Johan Lindkvist 
  
D50 
1 Eva Gustavsson 
  
H50 
16 Mats Rosén 
37 Thomas Birath 
  
H60 
3 Bo Andersson 

 

SWE Cup LVG Tempo 

H30 
19 David Wikström 
  
D40 
7 Anna Anehag 
  
H40 
2 Fredrik Wikström 
  
D50 
3 Eva Gustavsson 
  
H50 
6 Mats Rosén 
  
H60 
2 Bo Andersson 

 

SWE Cup LVG Total 
H Elit 
16 Jonas Ahlstrand 
  
D30 
3 Katja Fedorova 
  
H30 
41 Anders Strömnes 
44 David Wikström 
  
D40 
6 Anna Anehag 
  
H40 
2 Fredrik Wikström 
16 Johan Holm 
103 Dennis Björkman 
103 Johan Lindkvist 
  
D50 
1 Eva Gustavsson 
  
H50 
8 Mats Rosén 
48 Thomas Birath 
  
H60 
2 Bo Andersson 

 

SWE Cup CX 

H Elit 
6 Tony Karlsson, 413 p 
  
H Junior 
15 Edwin Nerén, 65 p 
  
D Senior 
1 Katja Fedorova, 676 p 
  
H Senior A 
53 Fredrik Wikström, 87 p 
56 Gunnar Porsby, 70 p 
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SWE Cup XC 

H Elit 
19 Kim Viklund, 108 p 
  
H Junior 
5 Erik Åkesson, 283 p 
24 Edwin Nerén, 59 p 
  
H40 
37 Håkan Åkesson, 73 p 
  
P15-16 
11 Emil Vendlegård, 281 p 
21 Jacob Ekström, 201 p 
45 Adam Sundelin, 47 p 
  
P13-14 
10 Wincent Wallinder, 282 p 
21 Willhelm Wallinder, 189 p 
  
F13-14 
6 Emilia Ekström, 297 p 
  
F10-12 
12 Tilde Ekström, 234 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mitsubishi MTB Challenge 
(Långloppscupen) 
H Elit 
49 Jonas Ahlstrand, 75 p 
77 Kim Viklund, 42 p 
89 Henrik Grankvist, 33 p 
121 Martin Koitrand, 10 p 
  
H Junior 
2 Henrik Zetterberg, 515 p 
4 Erik Åkesson, 390 p 
  
H30 
5 Pär Larsson, 380 p 
57 Elias Norström, 75 p 
113 Staffan Ericsson, 29 p 
140 David Wikström, 16 p 
  
D40 
3 Catina Karlsson, 162 p 
  
H40 
128 Erik Olsson, 19 p 
132 Lars Zetterberg, 19 p 
153 Carl Morberg, 12 p 
169 Magnus Ahlbäck, 9 p 
195 Håkan Åkesson, 1 p 
197 Anders Skoglund, 0 p 
  
H50 
65 Olle Spove, 56 p 
130 Per Wolde, 6 p 
  
Damer Sport 
10 Ulrika Ahlbäck, 54 p 
  
Herrar Sport 
183 Thomas Vendlegård, 22 p 
292 Magnus Allmyr, 0 p 
292 Sören Holmberg, 0 p 
  
Herrar Motion 
361 Johan Dahlberg, 48 p 
526 Jonas Wiking, 20 p 
591 Marcus Möller, 9 p 
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Västmanlands Cup 
FNyb 0-7 
6 Ester Nerén, 15 p 
7 Cecilia Hagvåg, 14 p 
10 Evelina Smith, 11 p 
  
PNyb 0-7 
11 Viktor Ernst, 12 p 
20 Gustav Falkenström, 8 p 
  
PNyb 8-9 
6 Leo Dennerås, 44 p 
10 Anton Alldén, 20 p 
17 Oscar Smith, 10 p 
23 Rasmus Alldén, 7 p 
23 Erik Hagvåg, 7 p 
  
P10-12 
4 Isak Morberg, 163 p 
5 Axel Zetterberg, 133 p 
13 Aron Hjortstam, 82 p 
20 Edvin Vendlegård, 24 p 
27 Oskar Rådstam, 18 p 
29 Simon Borg, 14 p 
35 Isac Andersson, 11 p 
40 Victor Aldén, 8 p 
45 Joel Virta, 6 p 
48 Filip Storvist, 5 p 
  
P13-14 
1 Willhelm Wallinder, 117 p 
2 Wincent Wallinder, 116 p 
3 Gustav Herweg, 105 p 
6 Simon Magnusson, 77 p 
12 Albin Hjortstam, 24 p 
13 Gustav Jonsson, 23 p 
14 Herman Eriksson, 15 p 
14 Filip Johnsson, 15 p 
14 Ludwig Ernst, 15 p 
  
F15-16 
1 Alva Lindfors, 52 p 
  
  
  
  
  

  
P15-16 
1 Emil Vendlegård, 69 p 
2 Oliver Kallin, 65 p 
4 Adam Sundelin, 28 p 
6 Samuel Jonsson, 20 p 
  
HD 17+ 
2 Carl Morberg, 100 p 
3 Lars Zetterberg, 77 p 
4 Johanna Lindfors, 60 p 
7 Olof Hjortstam, 32 p 
8 Edwin Nerén, 27 p 
11 Håkan Åkesson, 18 p 
15 Markus Alldén, 14 p 
15 André Höglund, 14 p 
22 Magnus Ahlbäck, 11 p 
27 Staffan Eriksson, 9 p 
27 Kenneth Sundelin, 9 p 
32 Joacim Rådstam, 6 p 
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Mälarcupen 

P13-14 
2 Wincent Wallinder, 11 p 
3 Gustav Herweg, 8 p 
4 Willhelm Wallinder, 6 p 
5 Simon Magnusson, 1 p 
  
F15-16 
1 Alva Lindfors, 4 p 
  
P15-16 
5 Oliver Kallin, 4 p 
  
H Junior 
1 Edwin Nerén, 3 p 
  
D Sport 
2 Eva Gustavsson, 9 p 
4 Johanna Lindfors, 4 p 
5 Anna Anehag, 2 p 
  
H Sport 
2 Robert Rudaks, 38 p 
4 Fredrik Wikström, 27 p 
5 Kristoffer Jensen, 27 p 
6 Anders Strömnes, 24 p 
7 David Wikström, 20 p 
9 Roger Åkesson, 17 p 
10 Johan Holm, 17 p 
14 Johan Lindkvist, 11 p 
15 Bo Andersson, 10 p 
17 Valdemar Sten, 7 p 
19 Magnus Danielsson, 5 p 
21 Freddy Johansson, 4 p 
23 Dennis Björkman, 4 p 
25 Samuel Habtemaram, 2 p 
26 Staffan Ericsson, 2 p 
30 Jimmy Johansson, 1 p 
31 Urban Andersson, 1 p 
32 Bengt Johansson, 1 p 
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Resultat SM 
CX SM 

H Senior 
13 Tony Karlsson 
DNF Jonas Ahlstrand 
  
D30 
DNF Katja Fedorova 
  
H40 
14 Fredrik Wikström 
24 Gunnar Porsby 

 

LVG SM Tempo 

F15-16 
9 Alva Lindfors 
  
D30 
3 Katja Fedorova 
  
H30 
11 Anders Strömnes 
  
H30 Partempo 
6 David Wikström 
 Fredrik Wikström 
  
H40 
13 Fredrik Wikström 
  
D50 
4 Eva Gustavsson 
  
H50 
11 Mats Rosén 
13 Roger Åkesson 
  
H60 
2 Bo Andersson 

 

 

 

 

 
LVG SM Linje 

H Senior 
DNF Jonas Ahlstrand 
  
H Junior 
DNF Edwin Nerén 
  
F15-16 
8 Alva Lindfors 
  
D30 
4 Katja Fedorova 
  
H30 
4 Anders Strömnes 
19 David Wikström 
  
H40 
6 Fredrik Wikström 
44 Johan Holm 
DNF Dennis Björkman 
DNF Johan Lindkvist 
  
D50 
1 Eva Gustavsson 
  
H50 
34 Mats Rosén 
  
H60 
23 Bo Andersson 
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MTB SM XCE 

H Elit 
8 Kim Viklund 
  
H Junior 
12 Erik Åkesson 
14 Edwin Nerén 
21 Henrik Zetterberg 
  
H40 
17 Carl Morberg 
  
P15-16 
15 Emil Vendlegård 
30 Jacob Ekström 
  
F15-16 
11 Alva Lindfors 
  
P13-14 
17 Willhelm Wallinder 
25 Wincent Wallinder 
  
F13-14 
8 Emilia Ekström 
  
F10-12 
15 Tilde Ekström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MTB SM XCO 

H Elit 
24 Kim Viklund 
  
H Junior 
11 Erik Åkesson 
DNF Edwin Nerén 
  
H40 
37 Carl Morberg 
  
F15-16 
8 Alva Lindfors 
  
P15-16 
25 Emil Vendlegård 
29 Jacob Ekström 
  
F13-14 
11 Emilia Ekström 
  
P13-14 
11 Willhelm Wallinder 
13 Wincent Wallinder 
  
F10-12 
17 Tilde Ekström 
  
P10-12 
32 Isak Morberg 

 

MTB SM XCM 

H Elit 
29 Henrik Grankvist 
  
H Junior 
4 Erik Åkesson 
5 Henrik Zetterberg 
  
H30 
6 Pär Larsson 
  
H40 
29 Lars Zetterberg 
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Resultat NM 
LVG NM Tempo 

D50 
4 Eva Gustavsson 
  
H60 
5 Bo Andersson 

 

LVG NM Linje 

D50 
5 Eva Gustavsson 
  
H60 
DNF Bo Andersson 

 

Resultat VM 
LVG VM Tempo 

H40 
34 Fredrik Wikström 
  
H60 
13 Bo Andersson 

 

LVG VM Linje 

H40 
23 Fredrik Wikström 

 

 


