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Västerås Cykelklubb – Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelse 

Ordförande  Bengt Johansson 
Vice ordförande Jan Stavås 
Kassör   Caj Svensson 
Sekreterare  Torbjörn Winberg 
Ledamot  Maria Engelfeldt 
Suppleant  Johanna Lindfors 
   Valdemar Sten 

Revisorer  Hans Törnblom 
   Lena Svangren 

Valberedningen  Mats Viklund 
   Per Wolde 
   Olle Spove 

Arrangemang  

5 maj Västeråscykel Tävlingsledare Maria Engelfeldt 
22-23 juni LVG SM tempo Tävlingsledare Jan Stavås 
25-26 juni LVG SM Linje Tävlingsledare Jan Stavås 
18 september Anundsloppet/SWE Cup Tävlingsledare Jan Stavås 
29 oktober King of Rocklunda Arrangörsansvarig Mats Viklund 
9 oktober Groopencross CX Tävlingsledare Per Wolde 
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Ordförande har ordet (Bengt) 
Mitt tredje år som ordförande är över och det är återigen dags att summera. Denna gång är det 100-

årsjubileumsåret som är till ända, med många extra aktiviteter. 

Största arrangemanget var såklart landsvägs-SM för junior och elit som gick under midsommarveckan 

och –helgen. Många medlemmar gjorde mycket arbete, och bra arbete. Återigen stort tack! 

Tävlingarna avlöpte mycket väl och det märks att vår förening möts med ökad respekt och ökat 

intresse inom Cykelsverige och i regionen runt Västerås 

Ett engagerat gäng samlade och gick igenom klubbens dokumentation vilket resulterade i en 

utställning som visades både på Länsmuseet och Stadsbiblioteket, bra underlag för en 

fortsättningsbok för åren 1987-2016 (fortsättning på boken om de första 70 åren 1916-1986), samt 

en sorterad historik som finns på Arkiv Västmanland. 

Klubbens jubileumsfest hölls den 19 november med 140 gäster, inklusive prominenta hedersgäster. 

Toastmastern Roberto Vacchi höll stämningen uppe hela kvällen, där många tal påminde om 

klubbens mångåriga och händelserika historia. 

Klubbens födelsedag den 15 december firades med öppet hus i klubblokalen, där det serverades 

tårta. 

Utöver detta så har såklart den ordinarie verksamheten fortsatt och detta beskrivs här i 

verksamhetsberättelsen. Klubben fortsätter växa, i antal medlemmar men det tillkommer också nya 

grenar. Cyklocross (CX) är nu etablerat sedan några år och det senaste tillskottet är att några eldsjälar 

vill utveckla endurocykling i Västerås. 

Det finns mycket mer att skriva men jag nöjer så här. Jag kliver av som styrelsens ordförande i 

samband med årsmötet 2017. Det har varit lärorika och roliga år som ordförande och jag uppskattar 

verkligen engagemanget hos alla medlemmar mad kommer i kontakt med. Jag fortsätter såklart att 

cykla så vi kommer att ses framöver. 

Bengt Johansson, ordförande 
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Arrangemang 

Cykel SM 2016 
Årets största arrangemang var SM på landsväg för både dam och herr sidan (juniorer, seniorer och 

para). Loppen genomfördes under midsommarveckan med tempoloppen 22-23 juni och linjeloppen 

25-26 juni. Totalt var det 294 startande i 12 st discipliner. 

 

Det viktigaste perspektivet vid genomförande är säkerheten och banornas utformning. Genom att 

dra linjebanan genom centrala stan ville vi ge Västeråsarna en Cykelfest. Ur båda dessa perspektiv 

upplever vi att tävlingarna varit lyckade och väl utförda med ”Mästerskapskänsla”. Vilket också har 

bekräftats av deltagarna. 

 

Med Lögarängen som start och målområde fick tävlingen en inramning som deltagarna och publiken 

sent ska glömma. Tempoloppen gick ut efter Tidövägen och linjeloppen i centrala Västerås. 

 

Då detta var Emma Johanssons sista SM-tävling blev damernas tempo och linjelopp de tävlingar som 

fick störst intresse från publiken men även övriga tävlingar skapade intresse. 

 

Några av toppåkarna kunde vi alla sedan följa under sommar OS. 

 

Ansvariga i SM-gruppen vill tacka alla egna medlemmar för den insatsen som gjordes för att skapa 

detta stora arrangemang. 

 

Svensk mästarinna i tempo- och linjelopp blev Emma Johansson, Härnösands CK. 

Svensk mästare i tempolopp blev Alexander Wetterhall, Team Tre Berg – Bianchi 

Svensk mästare i linjelopp blev Richard Larsén, Team Tre Berg – Bianchi 

Svensk junior mästarinna i tempo- och linjelopp blev Clara Lundmark, Norbergs CK 

Svensk junior mästare i tempo- och linjelopp blev Linus Kvist, Motala AIF CK 

Svensk mästare i Para Racer blev Henrik Marvig, Jönköpings CK 

Svensk mästare i Para Handbike blev Peter Malmberg, Mölndal CK 

Svensk mästare i Para Trike blev Rickard Nilsson, Sigtuna Märsta Arlanda CK 

Svensk mästare i Para Tandem blev Joakim Nömell, Sigtuna Märsta Arlanda CK 

 

Jan Stavås 
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Anundsloppet 
Loppet kördes i år på den klassiska 3,8km banan den 18 september 

Bra väder, flitiga o närvarande funktionärer så blev tävlingen säker och mycket uppskattad av de 

tävlande. Det var ungdomsklasser, junior, senior och elit som tävlade.  

Klubben fick vinster genom Gustav Herweg som vann Pojkar 15-16 och Alva Lindfors som vann flickor 

15-16. 

Det var ett mycket starkt startfält i Herrar Elit där hela Sverigeeliten var på plats med Team tre berg i 

spetsen. Det blev Daniel Brengdahl Cykelklubben Hymer som vann tävlingen. 

I damer elit så vann Frida Knutsson Team Ormsalva Athletic Club 

Tävlingsledningen tackar alla klubbens funktionärer som gör det möjligt att hålla traditionen i liv o 

köra denna klassiker i cykelsverige. 

Jan Stavås 

Tävlingsledare 

Västeråscykeln 
Vi hade åter tur med vädret när Västeråscykeln genomfördes ovanligt tidigt den 5 maj. 

Cyklisterna fick bitvis kämpa i vinden men turen kunde genomföras utan olyckor. I år fick deltagarna 

på den längsta sträckan köra en specialsträcka via Västerfärnebo och till Karbenningskyrka där 

vändplatsen för den långa sträckan var. Detta pga att Trafikverket genomförde beläggningsarbeten. 

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. Västeråscykeln är också en del i ABB 

Klassikern där vi samarbetar med ABB IF.  

Totalt 400 deltagare genomförde 2016 Västeråscykeln. 

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

fanns också organisationen Fair Trade. 

Maria Engelfeldt 
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King of Rocklunda 

 
 
Lördagen den 29 oktober anordnades 10-timmars loppet King of Rocklunda där man cyklande, 

springande eller gående ska slutföra så många varv som möjligt på den 5.5 km långa tävlingsbanan i 

Rocklunda. 

King of Rocklunda är ingen vanlig tävling utan ett evenemang för var och en som vill anta en 

utmaning och för den som vill vara med och samla in pengar till Barncancerfonden.. Den frivilliga 

anmäningsgåvan på 100kr går nämligen oavkortat till Barncancerfonden. 

En fin dag med klarblå himmel och 7 plusgrader lockade 65 deltagare fördelat på de två 

tävlingsklasserna. Det blev en jämn kamp där det ända till slutet var ovisst vilka som skulle vinna men 

till slut så hade agnarna sållats från vetet och det var klart vilka som kunde titulera sig som King 

respektive Queen of Rocklunda 

King of Rocklund: 
Cykel: Mats Viklund – 12 varv 
Löpning: Mikael Jonsson – 11 varv 
 
Queen of Rocklunda: 
Cykel: Mari Olsson – 8 varv 
Löpning: Yildiz Jodda Källberg – 9 varv 
 

Under de tre år som arrangemanget har anordnats har vi nu samlade in 29530 kr till 

Bancancerfonden. I år gjorde deltagaren Mikael Tapper en hjälteinsats genom att utmana sina 

kollegor på konsultföretaget Kadesjös. Utmaningen resulterade i en gåva på inte mindre än 12610 kr 

från Mikael och hans kollegor. 

Mats Viklund 
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Kommittéer och träningsgrupper 

LVG Tävling 
År 2016 har lagts till handlingarna och något större avtryck i resultatlistorna blev det inte för VCKs 

landsvägscyklister detta år. Vi hade under året många starka cyklister, som tränade bra, men som 

kanske inte kände sig manade att kuska land och rike runt med cykel på taket. När det dessutom 

försvann ett par cyklister till andra klubbar, i när eller fjärran, var det ont om de blårange på 

startlinjen.  

Säsongen började trist med att vår suveräne Bosse Andersson, tävlandes i H65, beslutade sig för att 

lägga tävlingscyklandet på hyllan. Det är tråkigt att en duktig cyklist bestämmer sig för att sluta, men 

jag hoppas, och tror, att det var rätt beslut. (Jag i denna text är Eva Gustavsson.) 

De cyklister som tävlat för klubben i någon av klasserna LVG Elit/Senior eller Veteran under 2016 är: 

Elit: Anders Strömnes, Kristoffer Jensen, Roberts Rudaks och Yohannes Bokrestion (Team 

Cykelsmedjan) 

Veteran: Bosse Andersson (se dock ovan), Johan Holm, Erica Danielsson, Anna Anehag och Eva 

Gustavsson  

Senior: Johan Hammarlund 

En handfull starka ryttare har kört flera deltävlingar i SMACK-serien, en serie som sträcker sig från 

tidig vår till sensommaren, körs i Stockholmstrakten och går på vardagskvällar. Inte ovanligt att uppåt 

150 personer sluter upp för att köra slut på sig. Kul att se er; Mange, Dante, Christian, Kent, och 

säkert några till som jag glömt bort.  

Ett av målet för säsongen var så klart SM på hemmaplan. Anders Strömnes startade i både tempo 

och linje, men ett snabbt varv runt Vättern bara fem dagar innan tempoloppet satt nog kvar i Anders 

ben på tempoloppet, och Anders vill säkert ha revansch på SM 2017. Kristoffer startade i linjeloppet, 

men ingen av våra VCK-are fanns kvar på banan sista varvet och fick gå i mål. Endast ca 35% av de 

startande fick cykla klart pga av detta korta varvet.  

Vår cyklister i Elitklassen körde i övrigt tävlingar både i klass Elit och i senior, allt för att skaffa sig 

tävlingserfarenhet inför kommande säsonger.  

Anundsloppet i September lockade flera VCK-cyklister till start; Johan Holm, Johan Hammarlund, 

Kristoffer Jensen, Roberts Rudaks samt Yohannes Bokrestion. VCK-damerna lyste med sin frånvaro.  

I veteranklassen var vi ett fåtal tappra som representerade klubben på vårkanten, men efter att 

Bosse slutat och Stockholm fyradagars var över, så var det bara jag själv kvar som tävlade.  
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Veteransäsongen började som sig bör nere i Barsebäck, och som vanligt med minst en dag med åska, 

hagel och drivis. Resultaten för just denna helg känns helt oviktiga, då allas vår förre Veteran-

Världsmästare Janne Karlsson blev akut sjuk under tempoloppet och avled ett par dagar senare. 

Det jag själv minns av förra årets veteran-cup är den nya tävlingen i Vänersborg/Trollhättan. En helg 

som började med GP inne i centrala Vänersborg på lördagen följt att ett linjelopp på söndagen. GP är 

ju för roligt. Runt Nationaldagen, som brukar innebära en 3-dagarshelg med tävlingar varje dag, hade 

2016 utökats med en extra ledig dag och därmed en extra tävling. Stockholms 4-dagars. För oss 

veteraner bara som vanliga tävlingar i cupen, men för Eliten ett etapplopp. Första tävlingen var 

Arlanda Test Track Race, en tävling som jag verkligen gillar, och där VCK hade hela tre damer på 

startlinjen! High score för säsongen.  

Veteran-SM gick i Halmstad där Eva Gustavsson fick en silverpeng med sig hem. På tempo blev det 

brons. Veckan efter VSM var det dax för Nordiska Mästerskapen för veteran, eller ja, det heter ju 

Masters i internationella sammanhang. Eva fick i år igen förtroende att tillsammans med två andra i 

D50 representera Sverige och köra i blå-gult. Alltid lika kul, och man blir  grymt imponerad av de 

duktiga danskorna och norskorna.   

De senaste åren har VCK haft en, eller flera, bra placeringar i SWE-Cup Veteran, men för år 2016 var 

det tunt även i cup sammandraget.  

I början av september gick Masters-VM av stapeln i Perth Australien. Eva Gustavsson var uttagen av 

Veteranrådet att representera Sverige, lånade ihop cykelväskor och drog till Australien. Inte så 

mycket att orda om insatserna för undertecknad. En av mina kompisar på resan, Cecilia Hansen från 

Norbergs CK trampade dock hem en guldmedalj i tempo i klassen D35. Dessutom på snabbaste 

damtid. Sjukt starkt. Detta innebar  att jag var tvungen att hoppa bungy-jump, för det hade jag lovat 

att göra om Cissi stod på prispallen! 

Har jag glömt någon så har det inte skett medvetet. Meddela mig gärna.  

 2017 vill vi se flera blårange på startlinjen i alla klasser.  

Eva Gustavsson 
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LVG Ungdom 
Året började med spinning i klubblokalen på onsdagar och fredagar. Vissa gånger kom det så många 

ungdomar att vi fick ha två träningstillfällen samma kväll, som mest var det 12–13 stycken ungdomar. 

I april drog utomhusträningen igång och det var ungefär 7–8 ungdomar med på träningarna. När 

tävlingssäsongen och sommaren kom blev det sämre uppslutning. Det har tillkommit några nya 

ungdomar i höstas och de hann vara med på några utomhusträningar. Vinterträningen är i full gång 

med spinning i lokalen i år igen. Nya ungdomstränare sedan i höstas är David Johansson och Peter 

Lundblad, de har ett bra träningsupplägg och plan för träningen. 

Det var fler ungdomar som tävlade denna säsong. Från att det tidigare bara varit någon enstaka som 

tävlade landsväg på ungdomssidan så var det totalt 6 stycken ungdomar som tävlade under 2016. 

Ungdomarna har gjort riktigt bra ifrån sig under säsongen med ett flertal pallplatser. 

På U6, som är en 6 dagars etapptävling var det fyra Västerås-cyklister med. I pojkar 15/16 var det 126 

startande, tyvärr var det en rejäl krasch på första linjeloppet som både Wincent Wallinder och Gustav 

Herweg hamnade i. Dock klarade de sig relativt bra och kunde fortsätta tävla nästa dag. I flickor 

15/16 var det 40 startande så även där var klungan betydligt större än i vanliga fall, tur nog var det 

inga krascher i den klassen. 

Även på Ungdoms-SM var det 4 ungdomar med som gjorde riktigt bra ifrån sig. Det var debut för 

Willhelm och Wincent Wallinder samt Ludwig Ernst att vara med på SM. Willhelm placerade sig på en 

11:e plats och Wincent på 14:e plats i P-15/16 och Ludwig på en 18:e plats i P-13/14. Alva kom på en 

6:e plats i F-15/16.  

Säsongen avslutades med Anundsloppet på hemmaplan där Västerås CK hade sex stycken ungdomar 

till start. Gustav Herweg och Alva Lindfors vann sina klasser, Wincent Wallinder kom på en 4:e plats 

och Willhelm Wallinder på en 8:e plats i P-15/16. Ludwig Ernst kom på en 9:e plats och Simon 

Magnusson kom på en 14:e plats i P-13/14.  

 

 
Johanna Lindfors 
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Inomhusträning 
Klubben hyr Västerås Friidrottsklubbs inomhusarena för inomhuscykling med landsvägscyklar på 

söndagskvällar, januari-mars. De flesta tillfällen utnyttjas av vuxna, men några tillfällen i mars 

reserverades för ungdomar, inför utomhussäsongen. 

Spinning- och ergometercyklarna i klubblokalen har använts flitigt under hösten, med mellan 10 och 

15 bokade tillfällen per vecka. Såväl ungdomar som vuxna använder denna möjlighet. 

Torsdagskvällar under höst och vinter arrangeras styrketräningspass för ungdomar typ cirkelträning i 

Hökåsenskolan. Fokus är att stärka de muskler som används inom cykling. 

LVG Motion 
Säsongen började med utbildning av 9st nya ledare samt repetitionsutbildning av ett antal befintliga 

ledare vid 4 tillfällen under våren. 

Själva cyklingen startade den 2 april och avslutades den 2 oktober. Under perioden har det 

genomförts 138 pass (7 fler än 2015). Vi har under året haft 1876 deltagare (331 fler än 2015) och 

tillsammans har vi cyklat 142546 kilometer (26052 fler än 2015). 

 Ledarstaben och ledarna har gjort ett kanonjobb för att få motionscyklingen att rulla på. Enda 

smolket i glädjebägaren är att efter midsommar och fram till säsongsavslutningen fick vi en markant 

dipp i antalet utlysta pass. Kanske SM sög musten ur oss? Vi jobbar på att försöka förhindra att det 

händer igen, bl.a. genom att rekrytera fler ledare och se över ledarförmånerna.  

Många nya medlemmar har anslutit även i år, och det har erbjudits pass i allt från introduktionsgrupp 

till snabbgrupp.  

Vi har haft ett antal olyckor och tillbud av mer eller mindre allvarlig karaktär, och fortsätter att 

utveckla det säkerhetsarbete vi startade förra säsongen för att dokumentera och förebygga de 

olyckor och tillbud som inträffar.  

2016 har varit en kanonsäsong vädermässigt så det är synd att vi inte har kunnat erbjuda fullt utbud 

av pass. Trots det så har de pass vi genomfört varit välbesökta och vad det verkar så har också 

deltagarna i stort uppskattat det vi har erbjudit dem. 

Mattias Bäck 
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Mountainbike 

MTB Ungdom 

De senaste åren har utvecklats fint för MTB-sidan av cykelsporten och under 2016 har den bara ökat. 

På många av måndagsträningarna vid Orientalen har vi varit över 85 deltagare med cykel! Det är en 

härlig känsla när alla ger sig iväg och invaderar Rocklundas och Rönnbys skogar. Vår röda grupp 

(nybörjare) är oftast den största gruppen under våra träningar. Jättekul! 

MTB-ungdomarna delas in i många olika grupper, allt från nybörjargruppen i röd till 

fortsättningsgrupperna i gul och lila grupp. När ungdomarna känner sig redo för mer tävlingsmoment 

i träningen så finns den blåa och svarta gruppen. 

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. 

Sista helgen i september åkte över 90 personer med på vårt avslutningsläger i Säfsen. Det var tionde 

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

lördagen i fantastiskt väder som vanligt. Många var trötta vid lunchen, men efter en eller ett par 

grillade hamburgare (kvarleva från SM LVG) 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. 

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

1701 st. deltagartillfällen (träningar, tävlingar, föreläsningar, arrangemang mm) under 262 

sammankomster. Att jämföra med 1712 deltagartillfällen under 2015. 

Magnus Ahlbäck 
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MTB Tävling  

Tävlingssäsongen har varit lång och mycket rolig i år. Bland ungdomarna är det främst Västmanlands 

Cup som har dragit många deltagare. Det är många ungdomar som kör sina första tävlingar i den 

cupen och deltävlingarna är alltid mycket uppskattade. Även Ungdomscykelvasan är populär och SM i 

XCE (sprint), XCO (”vanlig tävling”) och XCR (stafett) i Värnamo med 9 startande från VCK. Här är 

resultaten: 

F 10-12 Tilde Ekström  15 (XCE), 13 (XCO) 

P 10-12 Isac Morberg  17, 22 

P 13-14 Simon Magnusson 29, 45 

P 15-16 Jakob Ekström  18, 20 

Emil Vendlegård   17, 11 

H Junior Erik Åkesson  6, 8 

För vuxna är det främst Långloppscupen och Cykelvasan som har fått flest deltagare. I 

Långloppscupen är det främst tre VCK-cyklister som har utmärkt sig i den totala sammanställningen: 

 H Junior Erik Åkesson  Guld 

 H 30 Pär Dalhielm (fd. Larsson) Silver 

 D Motion Ulrika Ahlbäck  Silver 

SM kördes även i XCM (maraton) i Ånnaboda, strax väster om Örebro. I år körde bara två VCKare 

tävlingen, men båda gjorde riktigt bra ifrån sig. 

 H30 Pär Dalhielm (fd. Larsson) 6 

 H Junior Erik Åkesson  4 

Årets tävlingssäsong slutade med totalt 389 starter. 279 i ungdomsklasserna och 110 i 

vuxenklasserna. 2015 var siffrorna 323; 173 och 150. Bland vuxna var följande tävlingar mest 

populära: 

Cykelvasan 30, 45, 90:  31 startande 

Mörksuggejakten:  13 startande 

Engelbrektsturen:  13 startande 

Västmanlands Cup, Västerås 12 startande 

Finnmarksturen:   11 startande 

Västmanlands Cup, Skultuna 11 startande 

Lida Loop:   9 startande 

Långa Lugnet:   7 startande 
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För ungdomar gällde följande: 

Västmanlands Cup, Västerås 25 startande 

Västmanlands Cup, Sala  24 startande 

Västmanlands Cup, Skultuna 22 startande 

Ungdomscykelvasan:  13 startande 

Västmanlands Cup, Fagersta 10 startande 

SM:    9 startande 

Borlänge Tour:   9 startande 

Lilla Finnmarksturen:  8 startande 

Tour Modeen   8 startande 

Totalt presterade våra tävlande MTB-cyklister 9 st. förstaplatser, 11 st. andraplatser och 8 st. 

tredjeplatser. Årets meste vinnare heter i år igen Emil Vendlegård i klassen P15-16 med två vinster, 

men denna gången delas platsen med Alva Lindfors, F15-16, och Erik Åkesson, H Junior, som också 

tog två förstaplatser. 

Under 2017 kommer Erik Åkesson, U23 och H Elit, och Pär Dalhielm (fd. Larsson), H40, att tävla för 

Cykloteket Racing Team. Ett stort steg för killarna och riktigt, riktigt roligt. 

Riktigt bra kört av alla tävlande under 2016 och vi önskar alla lycka till under 2017. 

Magnus Ahlbäck 

 

MTB Motion vuxna 

Under året har vuxenträningen fortsatt och utvecklats, vi är ofta mellan fem och femton deltagare i 

vuxengruppen. Vi värnar om namnet vuxengrupp, helt enkelt för att vi vill vara en grupp för alla 

vuxna helt oberoende av kön och cykelvana. 

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

i hela familjen och att både barn och vuxna kan träna och ha kul samtidigt. Vi har haft träning två 

tillfällen per vecka samt distansgrupp på lördagar. Inför kommande år fortsätter vi att varva 

teknikträning med körglädje och en trevlig stund tillsammans. Många av oss i vuxengruppen kommer 

till träningen för att få både motion och för att träffas och ha kul ihop.  

Inför kommande år 2017 kommer vi att prova att dela på vuxengruppen utifrån behov och utifrån 

tillgång på ledare. Vuxengruppen består idag av såväl relativa nybörjare som av avancerade cyklister.  

Ulrika Ahlbäck 
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Cyclocross (CX) 
Intresset för cyclocross växer i världen, landet och så även i Västerås. Till årets säsong drog vi igång 

med organiserade träningar i mitten av augusti för att komma rustade till säsongens första tävlingar i 

början av september. Vi körde rena teknikträningar såväl som intervallpass där vi främst använde oss 

av vår arena - Groopencross under den tiden av säsongen då dagsljus fanns att tillgå. När dagsljuset 

blev sämre så gjorde vi precis som säsongen innan, tog vår tillflykt till Kallecrossen inne i stan och 

körde våra intervallpass där. Vi har även under säsongen genomfört våra populära träningstävlingar: 

Helgmys där vi lockat åkare från Västerås med omnejd. 

Vi har även representerat Västerås på alla nationella tävlingar från Malmö i söder till Falun i norr 

under säsongen. Glädjande nog har vi sett familjen Ekström på alla tävlingar och dom har visat 

framfötterna vilket borgar för en god återväxt. Som förra året så arrangerade vi även en av dom 

nationella deltävlingarna i CX-Pokalen (som cupen nu kallas). Precis som året innan så blev det en 

stor succé och åkare och publik tycks älska banans säregna karaktär. 

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

jobba för det även nästa år 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. 

Johan Lindkvist 
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Triathlon 
(kompletteras) 
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Downhill 
Under det gångna året har Vedbobacken hållit öppet för liftburen downhill vid 12 lördagar. Dessutom 
har backen varit öppen 10 onsdagskvällar som annonserats på Facebook. Jämfört med föregående år 
har detta inneburit ett utökat åtagande från Vedbobackens sida. Det är mycket positivt! Det var 
dessutom en skön känsla att cykla i en belyst Vedbobacke mot slutet av säsongen! 
 

 
 
Inför öppningsdagen hade medlemmar i downhillkommittén arbetat med att förbättra befintliga 
spår. Kallelse till byggdagarna hade skickats ut av Oskar innan varje arbetspass. Ett antal eldsjälar dök 
upp till arbetsdagarna. Inför öppningsdagen byggdes en berm i svåra spåret för en säkrare passage på 
den branta delen. Dessutom åtgärdades mellanspåret med bl.a. breddning samt förbättring av 
bermen innan det avslutande hoppet. I det lätta spåret snickrade Martin och Oskar en Wallride som 
har varit mycket uppskattad. Senare på säsongen drogs även en ny led bakåt över åsen och ner in i 
skogen. Denna led är mer av endurokaraktär än downhill då den kräver en del trampande. Svettigt 
och skönt samt ett bra komplement till de tre tidigare downhillspåren. För de yngre åkarna ordnades 
skjuts till toppen av backen med hjälp av Vedbobackens sexhjuling. Vedbobacken har haft ett antal 
uthyrningscyklar tillgängliga under året. 
 
Nytt för året var även den inofficiella downhillcup som Vedbobacken arrangerade. Cupen hölls vid tre 
tillfällen under den senare delen av säsongen. Cirka tio individer deltog i cupen som var rolig och 
inspirerande. Mycket cykelglädje bland de som deltog! Cykloteket hade ställt upp som sponsor med 
priser. Årets cup innebar ytterligare ett steg uppåt på utvecklingsstegen för cyklingen i Vedbo. Förra 
året hölls endast en tävling på sista öppetdagen. Nu hade man istället satsat på en Cup utsträckt över 
säsongen. 
 
Vid två tillfällen har även ett reportageteam från TV21 varit på plats i Vedbobacken. De intervjuade  
ett antal individer samt filmade för sin webbsida. Reportagen blev riktigt bra och kan beskådas på 
Youtube och Vimeo. 
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Positivt är också att cyklister från olika delar av Sverige har besökt backen i sommar. Cyklister från 
Västerås, Köping, Umeå, Stockholm och Eskilstuna har besökt backen för att cykla. 
Cykelverksamheten i Vedbo börjar bli känd och det är inte dåligt för en backe med 50 m fallhöjd!  
 

  
 
Nämnas kan också att cykling bedrivs i backen även då liftarna är stängda. Ungdomar träffas där för 
att cykla i spåren.  
 
Downhillkommittén 
 
Kommitten har under året haft följande sammansättning: 
 
Oskar Ullberg, Ansvarig 
Martin Landås 
Bengt Johansson 
Mikael Andersson 
Per Wetterling 
Rafael Grifenfeld 
Joachim Norén 
Johan Tonde 
Freddie Larsson 
 
Medlemmarna har under året varit engagerade i varierande grad. Fortsatt arbete i kommittén bör 
organiseras bättre för att effektivisera arbetet. En översyn över medlemmarnas fortsatta intresse kan 
genomföras och sedan kan ansvarsfördelningen tydligare beskrivas.   
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Verksamhetsmål 
 
Inför 2016 hade följande mål föreslagits: 

1. Underhålla och utveckla spåren tillsammans med Vedbobacken (bygga hopp)  
2. Arrangera någon typ av downhillrelaterat event  
3. Börja fundera över hur en verksamhet ser ut från klubbens sida  
4. Stötta Vedbobacken med PR  

 

Följande har genomförts avseende ovanstående mål: 
1. Spåren har underhållits och utvecklats. Dessutom har ett nytt endurospår tillkommit. 
2. Vedbobacken har arrangerat en downhillcup. 
3. Ingen tid har lagts på detta mål eftersom VCK haft fullt upp 
4. Affischer anslogs på Cykloteket och andra affärer om Vedbobackens downhillcykling. 

Vedbobacken har sin Facebooksida där öppettider framgick. Dessutom spreds information till 
vänner och bekanta. 

 
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. 
 
Förslag till 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. 

 

Övrigt 

Backen utnyttjas för många ändamål. Det kan vara backträning, löpning, stavgång, cykling o.s.v. Vid 
flera tillfällen har det varit nära kollisison mellan cyklist och gångare som utnyttjar cykelspåren. Detta 
har inträffat vid tillfällen då backen varit stängd för liftburen cykling. Således är det av vikt att alla 
som vistas i backen observerar detta så att inga tillbud inträffar. Säkerheten i backen kan behöva mer 
fokus framledes. 

 

Mikael Andersson 
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Miljöarbete 
Vi fortsätter att arbeta kring att förbättra miljön kring vår verksamhet.  

Vi har rättvisemärkt kaffe och bananer, ekologiskt fikabröd så långt det är möjligt. Sopsortering är 

sådant som du som cyklist kanske också har märkt under våra arrangemang. Vi samarbetar med 

Vafab som hjälper oss med kärl för källsortering. 

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 326 utbildningstimmar. Vi har också 

genomfört två processer för att utveckla vår förening.  

Det har varit många olika inriktningar på utbildningarna bland annat arrangemangsutveckling, 

träningslära, funktionärsutbildningar och historiebevarande för att nämna några. 

Särskilt kan nämnas det stora arbetet kring klubbens historia som genomförts under året. 

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

Under året hade vi bland annat Västmanlands Idrottsförbund på plats under SM för att informera om 

antidopingsarbetet och få ut mer kunskap kring ämnet. 

Maria Engelfeldt  

Klubbkläder 
År 2016 fortsatte VCK med Kalas/Original Sportswear som leverantör av klubbkläder. Samarbetet 

fungerar bra och kläderna håller bra kvalité. Basplaggen byxa och kortärmad tröja finns i tre olika 

kvalitéer, och därmed pris, vilket gör att de flesta kan hitta något som passar sina önskemål.  

Nytt för 2016 var att provkollektionen fanns hos Cykloteket, under utannonserad tid, vilket gjorde att 

tillgängligheten för att kunna prova var mycket bra. Klubben hade under provtillfällena bemanning 

under vissa tider, för att ge klubbmedlemmarna service på plats.  

Under 2016 hade vi två provtillfällen, samt ytterligare två beställningsomgångar utan möjlighet att 

prova.  

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

få iväg beställningen till fabriken, bortsett från benvärmare. Där har vi gått över till standard 

helsvarta.  

Kalaskläder har varit enkla att arbeta med och under året har inga reklamationer (kända av 

klädansvarig) gjorts. 

Eva Gustavsson 
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Arbete kring VCK 100 år 

 

En grupp bestående av fr.v. Rolf Söderman, Ulf Johansson, Nils-Erik Hägglund, Arne Wallenbert och 

Roffe Back har arbetet med ett antal aktiviteter kring klubbens 100årsjubileum. 

  

Gruppen bildades under hösten 2014 som löst sammansatta medlemsträffar på Runes Café. Det 

kallades ”Cykelfika” och passade bra när hösten kommit och utomhuscykling minskade. Roffe Back, 

antagligen klubbens mest engagerade medlem tog flera gånger upp frågan om klubbens 100-års 

jubileum och att något måste göras runt detta.   

Klubbens utveckling har tidigare dokumenterats i boken ”Miljonär i Cykelmil” som 

gjordes 1986 till klubbens 70-årsjubileum. Den ”Blå Boken” som vi kallar den. 

Tack vare Roffe Back som sparat alla verksamhetsberättelser sedan 1979 kunde vi 

börja sammanfatta de viktigaste uppgifterna om klubbens utveckling fram till 2014. 

Arbetet omfattade också att sortera upp material som finns i klubblokalen. Det gäller 

årsberättelser, resultat, skrivelser, pressklipp, filmer etc. Målet är att kunna överlämna historiskt 

material till Arkiv Västmanland. Dessutom ta fram riktlinjer hur arkivmaterial skall tas om hand 

framöver . 

En verksamhetsberättelse tycker vi skall innehålla uppgifter om styrelsen, antal medlemmar, och 

ekonomin. Vilka de bästa cyklisterna är inom LVG, MTB och CX. Vilka som varit framgångsrika i 

tävlingar. Vad som hänt gällande klubbens arrangemang. För framtida generationer är det viktigt att 

lämna så mycket vederhäftig information som möjligt. Att kunna läsa på ”papper” får inte 

underskattas även om det kan kännas gammaldags i vår digitala tid. 
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”100 år på två hjul” 
Länsmuseet Från 14/5 till 21/8. 

Utställningen ville spegla VCK’s utveckling under 100 år, samt att berätta allmänt om cykelns historia, 

lokalt och globalt. En del i utställningen var resultaten från en påsklovsaktivitet på Expectrum där ett 

hundratal barn skapat sin version av ”Framtidens Cykel” . Elever från Grillska Gymnasiet bidrog med 

både skriftligt material och videoinslag. Vi hade hjälp av formgivarna UNI-Form att formge den 100 

m2 stora lokalen. Men vi deltog också i själva ”bygget” av utställningen  

Stadsbiblioteket under från 17/9 till 15/11. Utställningen blev en komprimerad variant av 

utställningen på Länsmuseet. En del nytt material togs också fram. 

Evenemang 
28/1 Cyklisten.  

Teater med Peter Perski. 

Föreställningen var ett 

samarbete med  Skådebanan 

och SISU.    

24/2 The Program.   

Filmen om Lance Armstrong. 

Visades på Elektra. Filmen följdes 

upp med en diskussion kring cykling 

och doping. Thomas Eriksson VCK 

och Oscar Uusitalo SISU 

medverkade.    

 

 

14/5 Invigning av utställningen. 

Cykelns Dag. Cykelparad genom Västerås Centrum. Kommunalrådet Anders Teljebäck 

invigningstalade. Sahlbergs Cykel, Cykloteket, Team Sportia ställde upp med cykelservice och fina 

priser till deltagarna i paraden. Medarrangörer var och Cykelrådet, Cykelfrämjandet och STF. 

19/5 Älskade cykel – Gert Ekström kåserade över om cykelns utveckling och betydelse för 

samhällsutvecklingen fram till idag. 

26/5 Barnidrott på barns villkor. Klas Östberg, idrottsläkare, redogjorde för sin syn på hur barn 

borde tas om hand inom idrotten idag. Arrangerades tillsammans med SISU som bjudit in 

föreningslivet i hela Västmanland en slutsåld föreläsning. 

28/9 Backe upp och backe ner, en föreläsning med Bill Sund, idrottshistoriker,  om svensk och 

internationell cykelsport. Föreläsningen hölls på Stadsbibliotekets hörsal. 
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15/12 Tårtkalas på födelsedagen Själva jubileumsdagen inbjöds medlemmarna till att fira årsdagen. 

Öppet hus med kaffe och tårta i lokalen som nu pyntats med det fina materialet som användes på 

utställningarna. Många besökare och trevliga minneshistorier drogs. Ett fint avslut på jubileumsåret. 
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Vandringspriser 

LVG 
Thomas Erikssons vandringspris    Wilhelm Wallinder 

MTB 
Michael ”Roddarn” Anderssons vandringspris  Simon Magnusson 
Årets MTB-cyklist     Erik Åkesson 
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Cupresultat 
SWE Cup XC 
H Junior 
4 Erik Åkesson, 370 p 

 

SCF MTB Ungdomscup 

F 13-14 
7 Emilia Ekström, 323 p 
  
P 13-14 
62 Simon Magnusson, 48 p 
  
P 15-16 
20 Jakob Ekström, 227 p 
22 Emil Vendlegård, 190 p 
35 Wilhelm Wallinder, 125 p 
38 Wincent Wallinder, 111 p 

 
Mitsubishi MTB Challenge 
(Långloppscupen) 

H Elit 

121 Martin Koitrand, 11 p 

    

H Junior 

1 Erik Åkesson, 522 p 

18 Oliver Kallin, 61 p 

    

H30   

2 Pär Larsson, 465 p 

59 Elias Norström, 71 p 

94 Staffan Ericsson, 35 p 

120 Anders Stridsberg, 21 p 

    

D40   

9 Åsa Bengtsson Sjörs, 59 p 

 

 

 

 
Mitsubishi MTB Challenge 
(Långloppscupen)   (forts) 

H40   

100 Anders Skoglund, 31 p 

159 Magnus Ahlbäck, 11 p 

  Thomas Vendlegård, 0 p 

  Sören Holmberg, 0 p 

  Lars Zetterberg, 0 p 

    

H50   

35 Olle Spove, 102 p 

  Per Wolde, 0 p 

    

H Sport 

60 Mattias Carlsson, 72 p 

132 Sören Holmberg, 30 p 

    

D Motion 

2 Ulrika Ahlbäck, 317 p 

124 Therese Andersson, 71 p 

141 Erica Danielsson, 52 p 

149 Lena Skoglund, 43 p 

    

H Motion 

71 Sören Holmberg, 139 p 

187 Emil Vendlegård, 81 p 

294 Tony Darvå, 56 p 

578 Jerry Arvidsson, 8 p 

 

  



 

Västerås Cykelklubb, Verksamhetsberättelse 2016, version 2 Sida 1 

Västmanlands Cup 

F <7 år (antal deltävlingar) 

4 Ellen Felldin 

    

P <7 år (antal deltävlingar) 

3 Linus Ekström 

1 Nils Porsby 

1 Milton Grans 

F 8-10 (antal deltävlingar) 

6 Alva Felldin 

1 Agnes Blom 

    

P 8-10 (antal deltävlingar) 

8 Viktor Ernst 

4 Samuel Gustavsson 

3 Emil Liljeberg 

2 Emil Oldberg 

1 Hugo Ohls 

1 Melvin Eriksson 

1 Love Bäckström 

1 Hugo Liljenberg 

1 Emil Thörn 

1 Morgan Vestman 

1 Silas Eliasson 

    

F10-12 (Placering) 

3 Tilde Ekström, 27 p 

4 Ida Östlund,  19 p 

6 Agnes Blom, 13 p 

11 Nova Sahlen, 8 p 

    

P10-12 (Placering) 

2 Isac Morberg, 144 p 

7 Aron Hjortstam, 91 p 

17 Oskar Räckström, 20 p 

21 Melvin Eriksson, 17 p 

29 Lukas Landegren, 6 p 

31 Isak Andersson, 4 p 

32 Hannes Eriksson, 4 p 

34 Felix Ekström, 3 p 

36 Lorens Schmidt, 1 p 

 
 

Västmanlands Cup   (forts) 

F13-14 (Placering) 

2 Emilia Ekström, 8 p 

    

P13-14 (Placering) 

2 Simon Magnusson, 76 p 

7 Ludvig Ernst, 26 p 

12 Herman Eriksson, 6 p 

13 Oskar Rådstam, 6 p 

14 Henrik Swanberg, 5 p 

    

F15-16 (Placering) 

1 Alva Lindfors, 10 p 

    

P15-16 (Placering) 

4 Gustav Herweg, 25 p 

6 Jacob Ekström, 17 p 

8 Willhelm Wallinder, 11 p 

10 Nebi Tadese, 10 p 

12 Emil Vendlegård, 5 p 

13 Albin Hjortstam, 5 p 

14 Vincent Wallinder, 5 p 

16 Filip Johnson, 4 p 

19 Amanuel Belai, 1 p 
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Västmanlands Cup   (forts) 

DH 17+ (Placering) 

2 Markus Felldin, 62 p 

3 Oliver Kallin, 59 p 

6 Olof Hjortstam, 45 p 

11 Tobias Österholm, 36 p 

14 Magnus Ahlbäck, 30 p 

16 Gunnar Porsby, 27 p 

18 Johannes Boresdan, 26 p 

19 Jonas Geiger, 26 p 

20 Thomas Gunnarsson, 26 p 

22 Magnus Ekström, 24 p 

25 Anna Lindén, 22 p 

30 Markus Alden, 19 p 

33 Erica Danielsson, 14 p 

35 Johanna Lindfors, 14 p 

36 Martin Ohls, 14 p 

38 Eva Gustavsson, 12 p 

49 Ulrika Ahlbäck, 9 p 

52 Ulf Johansson, 8 p 

54 Robert Kellner, 7 p 

62 Per Nyström, 4 p 

67 Kristina Nyström, 2 p 

 

Resultat SM 
MTB SM XCE 

H Junior 

6 Erik Åkesson 

 

MTB SM XCO 

F10-12   

13 Tilde Ekström 

    

P10-12   

22 Isac Morberg 

    

P13-14   

45 Simon Magnusson 

 
 

MTB SM XCO (forts) 

P15-16   

11 Emil Vendlegård 

20 Jacob Ekström 

    

H Junior   

8 Erik Åkesson 

 

MTB SM Stafett 

16 VCK lag 1 

22 VCK lag 3 

32 VCK lag 2 
 

 

CX Cyklocross SM 
Herrar Seniorer 
10 Tony Karlsson 
  
Herrar Juniorer 
9 Jacob Ekström 
  
Flickor 10-12 
1 Tilde Ekström 
  
Flickor 15-16 
3 Emilia Ekström 
  
Damer Seniorer 
12 Katja Fedorova 

 

LVG SM Linje 
Herr Senior 
107 Kristoffer Jensen 
108 Anders Strömnes 
  
Herr juniorer 
28 Jonathan Persson 

 

LVG SM Tempo 
Herr Senior 
39 Anders Strömnes 
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Resultat NM 
LVG NM Master Tempo 

D50 
5 Eva Gustavsson 
  
H45 
13 Fredrik Wikström 

 
LVG NM Master Linje 

D50 
7 Eva Gustavsson 
  
H45 
11 Fredrik Wikström 

Resultat VM 
LVG VM Master Linje 

D 50 
30 Eva Gustavsson 
  

Resultat övriga tävlingar 
CX Groopencross 

F 10-12 
1 Tilde Ekström 
  
F 15-16 
2 Emilia Ekström 
14 Simon Magnusson 
  
Motion Open mixed 
3 Thomas Gunnarsson 
4 Magnus Ekström 
  
Herrar junior 
6 Jacob Ekström 
  
Herrar Senior A 
37 Gunnar Porsby 

DNS Roberts Rudaks 

CX Groopencross                 forts 
Damer Elit 
DNS Katja Fedorova 
  
Damer Senior 
3 Eva Gustavsson 
  
Herrar Elit 
5 Tony Karlsson 

 

LVG Anundsloppet 
F 15-16 
1 Alva Lindfors 
  
P 13-14 
9 Ludwig Ernst 
14 Simon Magnusson 
  
P 15-16 
1 Gustav Herweg 
4 Wincent Wallinder 
8 Willhelm Wallinder 
  
Damer 
5 Katja Fedorova 
  
Herrar Senior 
10 Roberts Rudaks 
30 Johan Hammarlund 
DNF Kristoffer Jensen 
DNF Johan Holm 
DNS Joakim Karlsson 
DNS Michael Hjort 
  
Herrar Elit 
DNF Yohannes Bokrestion 

 

 

 


