
 
 

Vä sterä s Cykelklubb (VCK) – 
Verksämhetsplän 2017 

Version 2 

Övergripande mål 
 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 en fortsättning på tidigare års målsättningar. För att nå dem föreslås aktiviteter enligt 

nedan. 

Del 1 – Idrottskommittéer 

1.1 Tävling 

Västerås CK satsar återigen på tävlingsverksamheten, med målsättningen att erövra pallplatser på 

SM (ungdom, junior, elit och veteran) inom 5 år. Vi ser ett ökande intresse för vår 

ungdomsverksamhet inom MTB, LVG, samt CX, och vill stötta ungdomarnas utveckling till Junior 

och Elit. Det finns också hårt satsande veteraner, som presterar bra på tävlingsbanorna, och som vi 

också vill stötta. 

Ett delmål på vägen är att öka tävlandet, med dubblerat antal tävlingsstarter inom två år. 

Satsningen kräver engagemang från föreningens medlemmar och vi välkomnar initiativ som stöder 

satsningen. 
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Några konkreta steg i denna satsning är följande 

 Översyn av ersättningsregler 

 Stöd till tävlande om regler, praktisk information, etc., med genomgång innan 

tävlingssäsongen men också löpande under säsongen 

 Organiserad träning, planerad för specifika överenskomna mål 

1.2 Arrangemang 
Våra arrangemang ska lyfta cykelsporten och genomsyras av värdskap och glädje. Vi strävar efter 

att arbeta med ständig förbättring i alla våra lopp. 

En arbetsgrupp startas upp för att utveckla våra arrangemang. Ett övergripande arbete gällande 

samplanering med material, partners och sponsorer görs för samtliga arrangemang. Varje 

arrangemang skapar sedan egna arbetsgrupper. 

Följande arrangemang planeras under året: 

 Mälarcupen 6-7 maj inklusive veterancup 

 Västeråscykeln 25 maj 

 MTB Västerås XC 

 Anundsloppet, 17 septemer 

 Västmanland cup 

 Västerås CX, november 

 SM i CX, november 

1.3 LVG Motion 

1.3.1 Övergripande mål 

 Erbjuda medlemmarna ledarledda motionspass fyra dagar i veckan i fyra olika fartgrupper: 
Intro, lugn, medel och snabb. Intro en, ev. vid behov två dagar i veckan. Allt beroende på 
tillgång till ledare. 

 Utbildning av nya ledare. 

 Fortsätta med säkerhetsarbetet som startades 2016 för att bättre kunna dokumentera och 
förebygga de olyckor och tillbud som inträffar. 

 Erbjuda viss specifik träning inför Vätternrundan. 

 Hålla teambuilding-aktiviteter för ledare. 

 
Vi kommer att spåna på förbättringar för verksamheten och försöka sålla fram nya tänkbara ledare. 

De nya ledarkandidaterna kommer att utbildas vid ett antal tillfällen under våren. Gamla ledare 

som känner sig ringrostiga kommer också att erbjudas att gå utbildningen. 

Vissa av vätterngrupperna har träffats och har fått övergripande information, samt diskussion 

gruppvis i de olika fartgrupperna. 

Mål 2017: 
 Erbjuda ledarledda motionspass under april-september och enligt ovan. 

 Utbildning av nya ledare. 

 Fortsätta att utveckla säkerhetsarbetet. 

 Erbjuda träning för vätterngrupperna. 
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1.4 LVG Ungdom 
(planering görs senare) 

1.5 MTB 

1.5.1 Träning 
2016 var ett riktigt fint år med många deltagare på ungdomsträningarna. Antalet vuxna som deltog 

ökade också vilket är glädjande inte minst med tanke på att många var kvinnliga deltagare. 

Under 2017 tänker vi jobba vidare på samma koncept. Det finns även planer på att erbjuda de 

duktigaste cyklisterna ett än mer förfinat träningsupplägg med periodiserad träning som har fokus 

på de största tävlingarna så som MTB SM. Förhoppningsvis kommer vi kunna erbjuda dem ett mer 

individualiserat träningsupplägg. 

På tränarsidan har vi fått förstärkning av ett par vuxna som ställer upp som tränare när behovet 

finns. Men vi kommer att fortsätta leta efter fler som kan ställa upp som tränare. 

Ulrika Ahlbäck har ansvarat för vuxenträningen och här skulle en förstärkning vara välkommen. Vi 

har känt av en trend de senaste åren mot att fler och fler vuxna som tidigare cyklat landsväg nu 

intresserar sig för MTB och vi tror att trenden kommer att hålla i sig. Med ytterligare en tränare 

ökar möjligheterna att tillgodose allas behov. Vuxenträningen har två teknikinriktade pass under 

veckan samt ett distanspass på lördagar vilket har varit mycket uppskattat och samma koncept ska 

användas under 2017. 

1.5.2 Tävlingsverksamhet 
Tävlingsverksamheten på MTB har i stort sett varit oförändrad i antalet starter de senaste åren. Vi 

har som mål för 2017 att få ett ökande antal VCK cyklister som deltar i tävlingar. Genom att 

informera i tid om kommande tävlingar och uppmana ungdomarna att delta på tävlingar som vi 

rekommenderar lite extra. Vi satsar extra mycket på att få många ungdomar att köra Västmanlands 

Cup eftersom det är ett bra och enkelt steg in till ett tävlande. 

1.6 CX 
Om vi blickar framåt så vill vi såklart att cyclocross ska växa ännu mera lokalt och vi kommer aktivt 

jobba för det genom att visa vilken glädje, värme som finns på träningar och tävlingar oavsett vilken 

nivå du kör på. Det ska alltid finnas plats för skratt och medkänsla på våra träningar. Vi har även 

ansökt om att få arrangera SM i cyclocross 2017, givetvis i Gropen det också. I skrivande stund 

inväntar vi besked om vi kommer få det. Det kommer givetvis ställa krav på oss i den innersta 

kretsen runt cyclocross i Västerås, men vi hoppas såklart att resten av klubbens medlemmar på det 

ena eller andra viset vill ställa upp och göra det till en cykelfest av rang. 
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1.7 Downhill/Enduro 
VCK har inför verksamhetsåret 2017 efterfrågat vad VCK kan hjälpa till med för att stötta 
cykelverksamheten i Vedbo. Ett kort möte hölls i mellandagarna för att diskutera detta och 
resulterade i nedanstående mål. 
 
Mål för verksamhetsåret 2017: 
1. Undersöka möjligheterna att arrangera någon form av endurotävling på klubbnivå i Vedbo 

och Rocklunda. Hinder för en officiellt utlyst tävling verkar dock ej föreligga. 
2. Undersöka möjligheterna för VCK att finansiera en cykelkväll i veckan i Vedbo för att locka 

ungdomar till cyklingen och VCK. 
3. Hjälpa till med resurser (utrustning, grävhjälp,…) för underhåll av befintliga spår samt 

byggnation av fler spår i Vedbo. VCK har kontakter med kommunen som kan användas. 
4. Bygga en drop-zone på lämplig plats. 
5. Bygga en pumptrack på lämplig plats. 

 

1.8 Triathlon 
Undersöka intresset att organisera triathlonverksamheten. 

1.9 Antidoping (specialkommitté) 
Organisera antidopingverksamhet inom klubben. 
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Del 2 – Administrativa kommittéer 

2.1 Lokaler och utrustning 
Hitta ny kommittéansvarig och organisera verksamheten. 

Fortsätta kontakterna med Västerås stad angående ny lämplig klubblokal. 

2.2 Kommunikation 
Aktivt arbeta för att förbättra kommunikationen genom exempelvis hemsidan, Facebook, och 

media/press. 

2.3 Klubbkläder 
Den första prov- och beställningsomgången hölls i början av februari. Leverans kommer att ske i 

början av april, i tid för säsongsstarten.  

Ytterligare prov- och beställningsomgång kommer att planeras in i början av maj. Detta tillfälle 

riktar sig framför allt till nya medlemmar och har av denna anledning flyttas till ett senare tillfälle än 

föregående år. Observera att detta innebär att kläder som ni vill ha i tid för tex Vätternrundan och 

Västerås XC därför behöver beställas vid årets första beställningsomgång.  

Beställningsomgång nummer tre sker på sensommaren, men leverans före hösten och kylan 

ankommer. Relaterat till tävlingskalendern försöker vi få till det så att leverans sker före första 

tävling i CX-cupen.  

Vi har inför säsong 2017 ett sponsoravtal med Kalas vilket innebär 25% rabatt på samtliga kläder i 

vårt VCK-sortiment. Vi har dessutom bytt de flesta sponsorer inför årets säsong, vilket innebär att 

kläderna ser lite annorlunda ut. Grunddesignen är dock densamma. 

Provningar och beställningsomgångar annonseras på klubbens hemsida samt i diverse FB-grupper. 

Frågor ställs till Eva Gustavsson i första hand via Messenger, i andra hand via email. Det finns inga 

garantier att kommentarer på FB-inlägg besvaras.  

2.4 Medlemsaktiviteter 
Månad Aktivitet 
Mars Kick off 

Cykelturer enligt landsväg och MTB-grupper 
Föreläsning 
Gemensam förtäring 

April Backträning Olhyttanbacken i Hedemora 
Maj Träna kurvteknik på Hässlöbanan 

Familjedag för barn/ungdomar och deras föräldrar.  
Knytkalas vid klubbstugan 
Info om t ex försäkringar 
Västeråscykeln 

Augusti Landsväg, längre cykeltur (typ Sthlms-turerna) 
September Anundsloppet 

Klubbmästerskap 
Klubbdag vid klubbstugan med grillning 
Klubbtempo med HCP-system. 
CX-tävlingar 

Oktober Oktoberfest 
November Queen och King of Rocklunda 

MTB/Löpning 

mailto:sekreterare@vasterasck.se
http://vasterasck.se/


Västerås Cykelklubb (VCK) – Verksamhetsplan 2017, version 2 

Västerås Cykelklubb sekreterare@vasterasck.se Sid 6 
Stenhagsgatan 8, 723 47 Västerås http://vasterasck.se/ 

Del 3 – Organisation och Uppdrag 

3.1 Organisation 
En ny roll skapas i föreningens organisation: Lekmannarevisor. Denna roll har två funktioner: 

 Under verksamhetsåret fungera som medlemmarnas ombudsman/-kvinna om någon vill ha 

genomlysning eller revision av verksamheten, utöver den ekonomiska revisionen 

 Inför årsmötet ansvara för att det finns kandidater till val av valberedning 

Om så önskas kan rollen längre fram skrivas in i stadgarna (beslut måste då tas på årsmöte och 

stadgeändring). 

3.2 Uppdrag 
Bemanna uppdrag enligt organisationsplan för VCK 2017. Organisera input och rapportering till 

respektive från de olika uppdragen. 

Del 4 – Projekt 

4.1 Svenska mästerskapen i CX 2017 
Genomföra mästerskapen enligt plan. 
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