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Ordförande har ordet   
  
Hej alla blåoranga vänner! Vi kan när vi står i startblocken för säsongen 2020 blicka tillbaka på ett fint 
2019 för vår anrika idrottsförening. Cykel i Sverige idag växer så att det knakar, dock är det som idrott 
inte så stort som det förtjänar och kanske en gång var. Därför är det med stor glädje jag kan 
konstatera att vi ännu en gång har arrangerat två kanonfina tävlingar som gett utövare av vår vackra 
idrott möjligheten att utvecklas och få testa sin kapacitet mot andra likasinnade oavsett ålder och 
nivå. Så jag blir varm i hjärtat och glad i sinnet när jag ser att vår fina klubb bidrar till idrotten jag 
älskar på det viset.  
Lika varm i hjärtat blir jag när jag kollar i resultatlistorna från den gångna säsongen och ser 
dom blåoranga resultaten på alla nivåer och åldrar. Vi snackar om ett VM-silver på landsväg, vi 
snackar om totalsegrar i SWE-cup på landsväg, vi snackar om kanonresultat på långloppscupen på 
MTB, vi snackar om att sätta blåorange på den svenska cykelkartan genom våra fantastiska 
tävlingscyklister i alla åldrar.  
Jag hoppas och tror att vår idrottsförening kan fortsätta jobba för vår vackra sport, jag tror att vi 
fortsatt kan göra stora och ännu större intryck på tävlingarna. Det är min yttersta förhoppning att vi 
alla sluter upp och gör vårt yttersta för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla vår vackra 
sport även i framtiden.  
  
  
Ordförande 
Johan Lindkvist  
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Arrangemang  

  

Västeråscykeln 

Västeråscykeln genomfördes i år den 30 maj och sträckorna var tillbaka till original sträckorna.  
Motionsloppet som av tradition genomförs på Kristi himmelsfärdsdag och har start och mål på 
Bondtorget lockade i år ca 350 deltagare. Antalet blev mindre än väntat, delvis beroende på 
väderprognosen samt närheten till Siljan Runt. Traditionellt har vi haft bra väder och trotts 
prognosen om sämre väder fick deltagarna ändå uppleva en bra dag, även om vindarna tog emot på 
vissa sträckor.  
Bland deltagarna såg vi förutom VCK dräkter från bl a Fibre, Norbergs CK, ABB, BDO och Assemblin  
Vår samarbetspartner Skoda/MØller Bil ställde upp med ett antal bilar så att vi kunde säkerställa 
säkerheten för de olika grupperna och ICA Bäckby levererade förtäring efter loppet till alla deltagare.  
För de som behövde service i sista minuten fanns representanter för Sportson på plats.  
Ramirent och Vafab Miljö såg till att vi efter loppet kunde återlämna torget till kommunen men gott 
hopp om att även nästa år får använda Bondtorget.  
Många avslutade dagen med ett after-bike besök på Restaurang Bellmans.  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Tävlingsledare, Maria Engelfeldt  
Arrangemangskommittén  
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Västerås 2-dagars 

Årets upplaga (gamla Mälarcupen) en del av SWE-Mastercupen genomfördes den 18 och 19 maj. 
Orresta med omgivning gav banorna en karaktär av mestadels platta och smala vägar men varierad, 
rakt och krokigt. Banan var också delvis enkelriktad. Tempoloppet startad vid Orresta skola och gick 
mot Tortuna med 4 banlängder: 4,1 km, 9,7 km, 16,3 km samt 23,3 km. Linjeloppet med samma 
startplats var en varvbana på 5,5 km 
 
Tack vare våra samarbetspartners Skoda/MØller Bil, Ramirent, Vafab Miljö och ICA Bäckby samt 
givetvis alla egna funktionärer kunde vi genomföra ett bra 2-dagarslopp som var omtyckt av alla 
deltagare.  
 
Total startade 103 st på tempoloppen i 19 klasser och 142 st på linjeloppen i 20 klasser. På 
tempoloppet var 16,5 % tjejer/damer och på linjeloppet var 11,3 % tjejer/damer. 
 
Noterbart är att det är få ungdomar som anmäler sig, endast 10 st i gruppen flickor/pojkar 10-16 
deltog.  
 
Resultat Tempo 
Klass Pojkar 10-12 år, 4,1 km 
1:a Vilgot Reinhold, Cykelklubben Bure 
2:a Victor Ernst, Västerås Cykelklubb 
3:a Liam Nilsson, Stockholm Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 13-14 år, 9,7 km 
1:a Malte Ehn Gårdhage, Ramnäs Cykelklubb 
 
Klass Flickor 13-14 år, 9,7 km 
1:a Ella Wahlström, Ramnäs Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 15-16, 16,3 km 
1:a Rasmus Käll, Falu Cykelklubb 
2:a Ludvig Nylén, Skoghall Cykelklubb-Hammarö 
3:a Neo Viking, Södertälje Cykelklubb 
 
Klass Damer 30, 23,3 km 
1:a Cecilia Hansen, Norbergs Cykelkubb 
2:a Cecilia Berglund, Västerås Cykelklubb 
3:a Tina Forsberg, Skohalls Cykelklubb-Hammarö 
 
Klass Damer 40, 23,3km 
1:a Jenny Eliasson, Norbergs Cykelklubb 
2:a Karolina Reinhold, Rooster Club Varberg IF 
3:a Therese Ljungström, Förening Rocket Racing Sweden 

 
4:e Anna Wikström, Västerås Cykelklubb 
5:a Åsa Wallinder, Västerås Cykelklubb 
6:a Erica Danielsson, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Damer 50, 23,3 km 
1:a Eva Gustavsson, Västerås Cykelklubb 
2:a Marie Cederberg, Västerås Cykelklubb 
3:a Pauline Jellhede, Cykelklubben Ringen 
 

Klass Damer 60, 23,3 km 
1:a Lena Lundström, Cykelklubben Hymer 
2:a Kristina Anund, Mjölby Cykelklubb 
 
Klass Damer Elit, 23,3 km 
1:a Siri Hildonen, Norge 
 
Klass Herrar Elit, 23,3 km 
1:a Staffan Arvidsson Mc Shane, IF Mantra Sport 
2:a Ola Thorängen, Skohalls Cykelklubb Hammarö 
3:a Daniel Gomes Pinto, IF Mantra Sport 
 
Klass Herrar Senior, 23,3 km 
1:a Fredric Hasselkrans, Brudpiga Roddklubb 
 
Klass Herrar 30, 23,3km 
1:a Peter Eggertsen, Cykelklubb Valhall 
2:a Mathias Thunmarker, Borlänge Cykelklubb 
3:a Andreas Ringvall, IFK Sala 
 
Klass Herrar 40, 23,3 km 
1:a Patrik Boström, Cykelklubben Fix 
2:a Tomas Åström, Vännäs Cykelklubb 
3:a Dan Lidman, Östra Aros Cykelklubb 
 
Klass Herrar 50, 23,3 km 
1:a Stefan Lindskog, Prime Cycling Club 
2:a Niclas Näslund, Cellexir Cycling Clun 
3:a Jonas Thorén, Jönköping Cykelklubb 
 
Klass Herrar 55, 23,3 km 
1:a Roger Claesson, Östersunds Cykelklubb 
2:a Martin Collander, Förening Rocket Racing Team 
3:a Mikael Abrahamsson, Örebrocyklisterna 
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Klass Herrar 60, 23,3 km 
1:a Thommy Flognfelt, Skoghalls Cykelklubb-Hammarö 
2:a Krister Bergström, Fredrikshofs IF Cykelklubb 
3:a Hans Bergholm, Gottne Idrottsförening 
 
Klass Herrar 65, 23,3 km 
1:a Tom Pietila, Gimonös Cykelklubb 
2:a Lennart Pettersson, Cykelklubben ECI Champion 
3:a Jan Jonsson, Cykelklubben Ceres 
  
Klass Herrar 70, 23,3 km 
1:a Anders Johansson, Lammhult Cyklisterna 
2:a Peter Elbri, Örebrocyklisterna 
3:a Bengt Backman, Team Henrikssons Cykelklubb 
 
Klass Herrar 75, 23,3 km 
1:a Trond Olsson, Fredrikshofs IF Cykelklubb 
2:a Karl-Gustaf Welin, Cykelklubben Daion 

3:a Tommy Pollak, Fredrikshofs IF Cykelklub Resultat  
 
Resultat Linjelopp 
Klass Pojkar 10-12 år, 11 km (2 varv) 
1:a Vilgot Reinhold, Cykelkubben Bure 
2:a Victor Ernst, Västerås Cykelklubb 
3:a Liam Nilsson, Ramnäs Cykelklubb 
 
Klass Flickor 13-14 år, 11 km (2 varv) 
1:a Ella Wahlström, Ramnäs Cykelklubb 
2:a Géraldine Rudwall, Södertälje Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 13-14 år, 11 km (2 varv) 
1:a Malte Ehn Gårdhage, Ramnäs Cykelkubb 
 
Klass Pojkar 15-16 år, 55 km (10 varv) 
1:a Rasmus Käll, Falu Cykelklubb 
2:a Ludvig Nylén, Skoghalls Cykelklubb-Hammarö 
3:a Neo Viking, Södertälje Cykelkubb 
 
Klass Damer 30, 55 km (10 varv) 
1:a Cecilia Hansen, Norbergs Cykelklubb 
2:a Tina Forsberg, Skoghalls Cykelklubb-Hammarö 
3:a Cecilia Berglund, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Damer 40, 55 km (10 varv) 
1:a Åsa Wallinder, Västerås Cykelklubb 
2:a Therese Ljungström, Förening Rocket Racing Sweden 
3:a Jenny Eliasson, Norbergs Cykelklubb 
 
4:a Anna Wikström, Västerås Cykelklubb 
6:a Erica Danielsson, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Damer 50, 55 km (10 varv) 
1:a Eva Gustavsson, Västerås Cykelklubb 
2:a Marie Cederberg, Västerås Cykelklubb 
3:a Annica Larsson, Cykelklubben Ceres 
 
Klass Damer 60, 55 km (10 varv) 
1:a Lena Lundström, Cykelklubben Hymer 
 
Klass Damer Elit, 55 km (10 varv) 
1:a Siri Hildonen, Norge 
 
 

Klass Herrar 30, 55 km (10 varv) 
1:a Peter Eggertsen, Cykelklubben Valhall 
2:a Mathias Thunmarker, Borlänge Cykelklubb 
3:a Andreas Ringvall, Sala Cykelklubb 
 
Klass Herrar 40, 55 km (10 varv) 
1:a Richard Lööw, Cellexir Cycling 
2:a Mathias Bergkvist, Örebrocyklisterna 
3:a Martin Gunhaga, Gimonäs Cykelklubb 
 
Klass Herrar 50, 55 km (10 varv) 
1:a Pär Carling, Förening Rocket Racing Sweden 
2:a Peter Lindqvist, Cykelklubben Norrtälje 
3:a Staffan Andersson, Fredrikshofs IF Cykelklubb 
 
Klass Herrar 55, 55 km (10 varv) 
1:a Roger Claesson, Östersunds Cykelklubb 
2:a Björn Strandell, Örebrocyklisterna 
3:a Lars Kallin, Örebrocyklisterna 
 
Klass Herrar 60, 55 km (10 varv) 
1:a Krister Bergström, Fredrikshofs IF Cykelklubb 
2:a Thommy Flognefelt, Skoghalls Cykelklubb-Hammarö 
3:a Ronny Andersson, Cykelklubben Norrtälje 
 
Klass Herrar 65, 55 km (10 varv) 
1:a Göran Pettersson, Cykelklubben Ceres 
2:a Lennart Pettersson, Cykelklubben ECI Champion 
3:a Tom Pietilä, Gimonäs Cykelklubb 

 
Klass Herrar 70, 55 km (10 varv) 
1:a Anders Johansson, Lammhult Cyklisterna 
2:a Bengt Backman, Team Henrikssons Cykelklubb 
3:a Bengt Nilsson, Cykelklubben Stabil 
 
Klass Herrar 75, 55 km (10 varv) 
1:a Tommy Pollak, Fredrikshofs IF Cykelklubb 
 
Klass Herrar Senior, 66 km (12 varv) 
1:a Gunnar Backgren, Norbergs Cykelklubb 
2:a Per Johansson, Norbergs Cykelklubb 
3:a Robert Karlsson, Stockholm Cykelklubb 
 
4:Johan Hammarlund, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Herrar Junior, 66 km (12 varv) 
1:a Loke Bodén, Falu Cykelklubb 
2:a Oscar Salino, Fredrikshofs IF Cykelklubb 
 
Klass Herrar Elit, 66 km (12 varv) 
1:a Staffan Arvidsson Mc Shane, IF Mantra Sport 
2:a Mattias Lejon, Specialized Concept Store CK 
3:a Daniel Lundvall, Team LV Cykelklubb 
 
11:a Aron Simon Aytsegeb, Västerås Cykelklubb 

 
Tävlingsledare, Per Wolde 
Arrangemangskommittén
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Anundsloppet 
Det 78:e Anundsloppet genomfördes den 8 september på den traditionella banan som är 3,8 km och 
ligger i anslutning till det anrika Anundshög. Första loppet genomfördes dock 1939, och har under sin 
historia endast blivit inställd 2 gånger. 
 

Årets upplaga drabbades dock av dålig centralplanering då det samma helg var avslutning i SWE-
Mastercupen, detta påverkade deltagarantalet på dam elit samt herr senior. Vårt lopp har haft som 
tradition att genomföras dagen efter Sista chansen i Ramnäs. 
 

Våra funktionärer hjälpte till att säkerställa en bra genomförd tävling och tillsammans med våra 
samarbetspartner Skoda/ MØller Bil, Ramirent, Vafab Miljö och ICA Bäckby kunde vi ge service både 
till tävlingsledning, deltagare som publik. 
 

Totalt deltog 89 cyklister i 9 klasser, allt från yngsta flickor/pojkar till elit. Av deltagarna var 10% 
tjejer/damer. 
 

Resultat 
Klass Pojkar 10-12 år 11,4 km (3 varv) 
1:a Gustav Nystrand, Uddevalla Cykelklubb 
2:a Tobias Sällström Sandberg, Uddevalla Cykelklubb 
3:a Victor Ernst, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 13-14 år, 22,8 km (6 varv) 
1:a Malte Ehn Gårdhage, Ramnäs Cykelklubb  
2:a Oliver Stridsberg, Södertälje Cykelklubb 
 
Klass Flickor 15-16 år, 22,8 km (6 varv) 
1:a Frida Larsen, Cykelklubben Bure 
 
Klass Pojkar 15-16 år, 57 km (15 varv) 
1:a Axel Kallberg, Närpes Kraft Cykelförening 
2:a Jesper Lindberg, IF Sibbo-Vargarna 
3:a Jonas Månsson, Cykelklubben Uni 
 
5:a Isak Morberg, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Herrar junior, 57 km (15 varv) 
1:a Ludvig Ernst, Västerås Cykelklubb 
2:a Ludvig Fagerström, Cykelklubben Bure 
 
Klass Herrar Senior, 57 km (15 varv) 
1:a Per Johansson, Norbergs Cykelklubb 
2:a Philip Landström, Borlänge Cykelklubb 
3:a Fredrik Bergfeldt, Cykelklubben Uni 
 
Klass Damer Junior, 57 km (15 varv) 
1:a Julia Lyngbaek, Velodrom Cykelklubb 
2:a Medina Lutelius, Motala AIF Cykelklubb 
 
Klass Damer Elit, 57 km (15 varv) 
1:a Clara Lundmark, Norbergs Cykelklubb 
2:a Sara Olsson, Team Henrikssons Cykelklubb 
3:a Åsa Christiernin, Cykelklubben Valhall 

    Tävlingsledare, Jan Stavås 
Klass Herrar Elit, 83,6 km (22 varv)   Arrangemangskommittén 
1:a Pierre Moncorge, Stockholm Cykelklubb  
2:a Staffan Arvidsson Mc Shane, IF Mantra Sport 
3:a Richard Larsén, Ryska Posten SK  
  

Foton: Lennart Hyse 
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Västmanland Cup 

Som en del av Västmanlands Cup genomförde klubben ett MTB lopp den 12 juni samt ett linjelopp 
den 29 augusti. Klart är att MTB loppet drar mer deltagare än linjeloppet. Totalt deltog 97 cyklister i 
MTB loppet och 28  cyklister på linjeloppet.  
 
MTB loppet fungerade samtidigt som KM. 

 
 
 
 
 
KM Tempo 

Den 15 september genomfördes klubbens tempolopp, start i Kärrsta och målgång vid klubbstugan i 
Anundshög. Trots en kraftig motvind deltog nio män och fyra damer. 
 
 

King/Queen of Rocklunda 

Årets galnaste tävling genomfördes den 5 oktober. Dagen började med frost men temperaturen gick 
upp till 5-6 grader under dagen.  
 
Det var en hård och tuff kamp för både cykling och löpning där segrarna fick kämpa ända in i slutet 
för att vara säker på segern. När mörkret väl hade infunnit sig så kunde fyra vinnare från årets 
galnaste tävling koras: 
 
King of Rocklunda 
Cykel: Erik Åkesson – 25 varv 
Löpning: Örjan Bolin – 15 varv 
 
Queen of Rocklunda 
Cykel: Jenny Ekvall – 6 varv 
Löpning: Maria Kumpula – 12 varv 
 
Totalt var det 56 tappra cyklister och 39 löpare som dominerade Rocklundaskogen under 10 timmar. 
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Funktionärsfest 

Som tack för hjälpen under årets alla arrangemang inbjöds funktionärerna till en trevlig kväll den 31 
augusti på Pettersson i Utvreta med god mat och 5-kamp. Ett trettiotal av den inbjudna 
hörsammande inbjudan och hade en trevlig kväll tillsammans. 
 
 
 

Kommittéer och träningsgrupper  
  
Landsväg   
Masters 2019  

Efter att under fjolåret ha haft hela nio cyklister deltagande i Masters Cup fick vi under året 2019 se 
ett tapp i antal aktiva masterscyklister. Vi lyckades trots detta bra i Masters Cup och vi hade även 
2019 representanter från klubben i Masters-NM på Åland och i Masters-VM i Poznan, Polen.   
De masterscyklister som under 2019 tävlat för VCK i disciplinen Landsväg är Cecilia Berglund, Marie 
Cederberg, Erica Danielsson, Eva Gustavsson, Åsa Wallinder och Anna Wikström.   
 

Säsongen började lite ovant med tävlingar på Kinnekulle istället för i Barsebäck. Tempo på lördagen 
och Kinnekulleloppet på söndagen.  Därpå följde i rask takt Barsebäck och vårt eget arrangemang 
Västerås 2-dagars. Riktigt roligt att vi på dessa tävlingar lyckades köra som ett lag och fick till bra 
placeringar som ett resultat av detta. Till exempel kan nämnas att Åsa Wallinder körde hem segern i 
D40 på hemmatävlingen i Orresta. Riktigt snyggt gjort! På samma tävling körde Marie in på en fin 
andraplats på linjet i sin klass. Erica och Cissi gjorde en kämpainsats på Kinnekulle när de körde ett 
helt varv för undertecknad som tappat i backen vid varvning. Jag kände pressen när jag gick in i 
backen inför målspurten. Puhh…  
  

   
Stockholmshelgen är en av årets roligaste tävlingshelger och bjuder oftast på finfint väder. Så även i 
år. Åsa visade bra form på Arlanda när hon gjorde ett superryck redan efter några varv, tyvärr höll 
det inte hela vägen i mål. Men satsar man inte så kan man inte vinna. Bra kört.   

Pallen D40 Orresta Linje 2019: Åsa Wallinder, Therese Ljungström, Jenny Eliasson 



Sida 10 av 21 
 

 
Kringelloppet GP 2019: Jenny Eliasson, Eva Gustavsson, Monika Bystedt 

Under våren brukar vi också köra några deltävlingar i Smack-serien, så även 2019. En 
propagandakväll som sitter kvar i minnet är Vallbytempot utanför Enköping. Lisa Nordén gav oss alla 
storstryk.   

 
Smack-serien Vallbytempot 2019: Erica Danielsson, Cecilia Berglund, Eva Gustavsson 

Så blev det snart slutet på juni och dags för linje-SM som 2019 kördes för samtliga klasser i Båstad. 
Samma bana som året innan. Ofta kunde man se tjejerna nöta backar (?) runt Västerås som träning 
inför Båstad. Billstabacken fick otaliga besök under försommaren. För damerna gick starten inte 
förrän fram på seneftermiddagen, så det fanns alla möjligheter att hinna bli nervös. Men till slut var 
det dags för start.  

 
Är det inte dags snart??? 
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Kommissarien hade lovat att masterbilen inte skulle släppa klungan förrän alla var uppe för backen 
och så blev det. Trots detta sprack gruppen av redan på första varvet. Undertecknad fann sig 
tillsammans med Åsa sitta i huvudklungan, som varje gång vi gick ut ur backen var delad, för att sen 
gå ihop igen på väg ner mot banans vändning. Ute på sista varvet hade vi lite taktiksnack Åsa och jag, 
och efter 90-graderskurvan in på Kattviksvägen ryckte Åsa med mig på rullen med hopp om att jag 
skulle kunna köra hem en vinst i D50, och det lyckades med några 10-tals meter till godo. Jag är 
fortfarande skyldig Åsa en gentjänst för denna hjälp. Återigen stort tack!!!  
 

 
Masters-SM Linje 2019 – Nära toppen av backen: Åsa Wallinder i front 

Resultat Master-SM Linje:  
Linje D40: Åsa Wallinder 5:a, Erica Danielsson 8:a   
Linje D50: Eva Gustavsson 1:a  
Nu var det ett uppehåll i tävlandet i Sverige innan det var dags för Master-SM Tempo i Lekeryd 
utanför Husqvarna. Två varv på en teknisk bana med två ganska branta uppförsbackar och en 
nedförskörning med några kurvor. Alltid spännande med tempocykel. Tävlingarna avgjordes i mitten 
av augusti i samma väder som kännetecknade stora delar av sommaren 2019; regn. 
Något partempo fanns inte på programmet detta år.   
 

Resultat Master-SM Tempo:   
Tempo D30: Cecilia Berglund 5:a   
Tempo D40: Erica Danielsson 9:a  
Tempo D50: Eva Gustavsson 2:a  
På sensommaren/hösten fortsatte Masters Cup med något decimerat deltagande, både från VCK och 
andra klubbar. Svårt att hålla ångan uppe. Det är en lång säsong.  
  
I Masters Cup placerade sig VCK så här:   
Cecilia Berglund D30: 1:a totalcupen, 1:a tempocupen och 2:a linjecupen  
Anna Wikström D40: 6:a totalcupen, 4:a tempocupen och 5:a linjecupen   
Åsa Wallinder D40: 8:a totalcupen, 12:a tempocupen och 8:a linjecupen   
Erica Danielsson D40: 7:a totalcupen,  6:a tempocupen och 7:a linjecupen  
Eva Gustavsson D50: 1:a totalcupen, 1:a tempocupen och 1:a linjecupen  
Marie Cederberg D50: 7:a totalcupen, 5:a tempocupen och 5:a linjecupen  
   
Klubben har också visat upp sig i de blå-gula färgerna. Första tillfället var på Masters NM på Åland. 
Uttagning till MNM görs av veteranrådet och baseras på ställningen i Masters Cup samt resultat på 
Master-SM. Många av oss var uttagna men pga sjukdom och familjeskäl så blev det till slut 
undertecknad och Cissi som åkte. (Vi hade finsällskap av Hansen, Jenny och Per Johansson från 

NCK). Under denna resa lärde vi oss hur många säkerhetsnålar det går att sätta på en nummerlapp. 
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Och att måla naglarna i blå-gult. Vi fick några fina resultat med oss hem från Åland. På Åland 
dominerade Sverige tävlingarna och vi vann landskampen stort.    
 

 
Svenska damlandslaget Masters-NM 2019   

Masters NM tempo  
Guld – Jenny Eliasson (Women 45-49) – vi hoppas hon har rätt färg på kläderna 2020!  
Silver – Eva Gustavsson (Women 55-59)  
Brons – Cecilia Berglund (Women 30-34)  

     
Masters NM tempo  
Guld – Eva Gustavsson (Women 55-59)  
Silver – Jenny Eliasson (Women 45-49)  
Brons – Cecilia Berglund (Women 30-34)  
   
Sen var det då dags för Masters-VM i Poznan, Polen. Undertecknad hade fått ett wild-card av 
Mastersrådet, så nu var det upp till bevis. Men innan man tävlar måste man träna. Otaliga gånger 
kördes det 5x8 på tröskel på Skerikevägen. Till alla som hade delad vårdnad om mig förra sommaren 
– TACK!   
Nedan följer racerapporten från Polen för er som har lite mera tid över. För er andra så kan jag 
berätta att jag på något underligt vis körde hem en silvermedalj i linjeloppet. De där trösklarna på 
Skerikevägen har troligen något med saken att göra.   

Masters-NM Åland: Koncentrerad Cecilia Berglund inför tempostarten D30 
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Master-VM Linje Poznan Polen: Pallen W55 Eva Gustavsson (SE), Janni Bormann (DK),   
Nicola Spensley (GB)   
VCK har ett par medlemmar som valt att tävla för andra klubbar och har gjort jättebra resultat under 
året.   
Fredrik Wikström H40: 1:a i totalcupen, 4:a i tempocupen och 1:a i linjecupen  
Jenny Eliasson D40: 1:a linje på Master-SM, en jet-laggad 5:e plats på Master-SM tempo, samt 
1:a resp 2:a i Master-NM.  
   
Nu är Monarksäsongen i fullgång och vi siktar på säsongen 2020. Vi ses väl på tävlingsbanorna?  
Photo cred till diverse personer. Ingen nämnd och ingen glömd och någon okänd. 
   
Eva Gustavsson   
   
Racerapport från Masters-VM Poznan, Polen  
”Hemma igen efter nästan en vecka i Poznan. Som vanligt när det är tävling blir det inte så mycket tid 
över till annat. Nummerlappar ska hämtas, cyklar ska mätas, banor ska rekas, ibland flera gånger. 
Däremellan ska benen helst få vila lite också. Det skulle köras både tempo och linje, det senare i form 
av Gran Fondo som är lite speciellt (läs stökigt och bökigt). Det var varmt, men det passar mig rätt 
bra, uppåt en 35 grader på eftermiddagarna.  
Nåväl, till väsentligheterna: Lopp 1 – Tempo 18 km i en liten håla ca 1 timmes bilfärd från vårt hotell. 
Banan var teknisk med fyra stycken 90-graderssvängar och en chikan på utvägen, sen vändning på en 
smal!! väg sen hem igen med lite bonus i form av 2,5 km och ytterligare ett par svängar. Ett par km 
av vägen var i uselt skick, som förbi Målhammar ungefär, och det skulle vi tävla på. Vid andra tillfället 
jag provade banan sänkte jag däcktrycket från 8 till 6.5 bar, då flöt det lite bättre. Tävlingsdagen kom 
snabbt och det var dax att reka banan i tävlingsskick innan start, dvs med alla kurvor konade och 
vändpunktens exakta läge. Klockan 10:14 i torsdags stack jag iväg ned för rampen och var tillbaka ca 
29 min senare. Det hade gått mycket långsammare än jag trott på den platta banan, men det var lika 
för de flesta andra. Kunde inte gett mer men nådde inte mitt mål att vara i den översta tredjedelen i 
resultatlistan. Ett OK lopp, men är inte nöjd. Blev 6:a i min åldersklass.  
På fredagen var det dax att ladda om inför linjet. Ut och reka de delar av banan som inte låg inne i 
stan (ville undvika de mycket trafikerade vägarna innanför stadsgränsen). Caj körde ut mig och Cissi 
en bit på banan och vår plan var att cykla ca 65 km och sen bli upphämtade igen för att reka sista 
biten med bil. Delar av banan visade sig vara i riktigt dåligt skick, som pavé typ, fast lagad asfalt sen 
25 år tillbaka, det kombinerades med bitvis mycket smala vägar. Gällde att gå på tunga växlar på de 

Master-VM Linje Poznan Polen: Pallen W55 Eva Gustavsson (SE), Janni Bormann (DK),  Nicola Spensley (GB)   
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sämsta partierna för att få riktigt bra tryck i pedalerna. Langningsstället låg i den enda slakmota som 
banan kunde uppbringa.  
Lopp 2 – Linje/Gran Fondo 107 km. Söndagen skulle bjuda på det varmaste vädret och damer 50+ 
startade sist av alla kl 10:17. Vi var ca 100 i min startgrupp och fyra klasser. Alla hade sagt ”ligg längst 
fram”, så jag ställde mig först i fållan, det visade sig dock att vi slussades vidare i två steg så jag stod 
inte riktigt längst fram i starten, men helt OK ändå. Första milen gick på en bred infartsväg till stan 
och jag jobbade för att ligga långt fram. Det ville ju alla andra också. Vid km 10 svängde vi av stora 
vägen och in på småvägar, från nu och fram till ca 30 km från mål skulle det vara ett oändligt antal 
svängar och rondeller, inte en chans att memorera, så jag körde med ruttfunktionen i GPSen för att 
få lite framförhållning. Det var bra. Jag kämpade med mig själv hela tiden för att ligga bra med i 
täten, men inte först. Vi hade tre dragvilliga damer längst fram, så de fick hålla farten, och det gjorde 
de bra. De stod alla högst upp på var sin pall lite senare på dagen. Vid km 35 skulle vi komma till 
”pavésektionen” och precis som jag gissat så kom det flera ryck där. Jag körde tung växel och kunde 
avlasta sittdelarna lite och undvika kedjehopp. Klungan decimerades nog rätt rejält på detta korta 
avsnitt.  
Jag hade befarat att vi skulle bli ikappkörda av herrarna ute på långa varvet när vi kom in på den 
gemensamma delan av banan igen, och mycket riktigt så kom en stor herrklunga ikapp. Nu ville det 
sig inte bättre än att vi nästan var ikapp de äldre herrarna precis när detta hände så nu blev det 
bökigt. Med bara nån km till byn Buk där det var langningszon kunde man ju undra lite smått hur nån 
skulle hitta sin flaska där. Jag hade redan bestämt att jag struntade i extra vatten, hade en 
reservflaska i fickan, det fick räcka. Nåväl, vi tog oss förbi langningen och vägen blev bredare. 
Härifrån och in till mål skulle vägarna vara i mycket bättre skick, och jag började slappna av. Då small 
det nånstans snett framför mig. Rejält. Tror att minst 25 cyklister gick i backen, men jag lyckades 
väja, mycket tack vara att jag fick sladd så cykeln vände sig ut mot en grässlänt som jag kunde sikta 
på. Lyckades ta mig upp på vägen igen utan att stanna, men nu var damklungan ett minne blott. Jag 
såg bara en enda dam. Var var de andra? Vi hade kommit lite ifrån varandra när vi mergade med de 
två andra klungorna. Jaha, det vara bara att köra. Ganska snabbt kom Sissel från Norge ikapp och vi 
försökte få lite fart på de runt omkring oss som mestadels var herrar som inte orkat hänga med sin 
huvudklunga. Vi plockade upp fler och fler och tillslut var vi tillräckligt många för att kunna få bra fart 
igen. Vi fick göra mycket jobb själva, herrarna var väl inte så intresserade att dra hem några tanter 
kan man tro, med all rätt. Hade inte sett nån annan i min klass sen kraschen så hade ingen aning om 
hur jag låg till. Väl i mål stötte jag på Elin från Norge som kör W50, och hon hade vunnit sin klass och 
var i mål ett par minuter före mig. Hon kunde berätta att Janni Bormann W55 från Danmark hade 
varit före henne efter kraschen, men mer än så visste hon inte. Nu kom det en kommisarie och 
värmefotograferade cykeln och skickade iväg mig för att väga cykeln. Nu började jag så smått tänka 
att kanske, kanske, kanske kan jag vara på pallen. Sen kom Caj och sa att jag var tvåa.  
Fatta det, 2:a på Master-VM, helt osant. Vågade inte tro det förrän jag såg mitt namn på storbilds-
TVn.”  
 

Eva Gustavsson  
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LVG Ungdom  
  
Klubbens ungdomsverksamhet på landsvägssidan har under 2020 utvecklats i en mindre takt än vad 
vi hoppats på inom klubben.    
De ungdomar som har valt att ställa upp och tävla under 2019 har levererat många fina resultat. Bra 
kämpat av er alla.  
Under hösten och vintern har det var ett minskat intresse för att träna i VCKs spinning-lokal. VCK 
kommer att kraftsamla för att försöka få fler ungdomar, att komma till lokalen och vilja träna med 
andra ungdomar. Alla är välkomna att träna oavsett vilken gren inom cykling man valt att köra.  
Nu hoppas och tror vi på ett framgångsrikt 2020 för VCK.  
 
 Tomas Lejderud  

 
LVG Motion 
2019 arrangerades 89 träningspass av motionsledarna från april till september. Rodde Vera har varit 
outstanding och arrangerat 39 av dessa, alltså nästan hälften! Hans pass har varit uppskattade med 
olika typer av upplägg. 

 

 

Intro Lugn Medel Medel+ Snabb Totalt 

Snitt antal deltagare 

 
8.5 7.4 12 16 12 10.99 

Deltagare 

 
93 215 360 187 273 1,128 

Sträcka (km) 

 
569 1831 2613 768 1736 7,517 

Snittsträcka (km) 

 
44 63 82 64 75 65.61 

"Medelsnitt" (km/h) 

 
23.1 28.1 30.6 31.9 33.6 29.46 

Antal pass 

 
12 21 26 11 23 93 

Total cyklad sträcka (km) 

 
4,811 13,576 30,345 11,968 20,606 81,304 

 
Trenden med färre pass fortsätter tyvärr men antal deltagare per pass är ungefär detsamma som 
tidigare. Det behövs fler ledare eller att de ledare vi har arrangera fler pass för att kunna vända 
denna trend. Idéer och förslag för att denna trend mottages mer än gärna. Det är ändå från denna 
bas vi kan rekrytera medlemmar som bidrar ekonomiskt och med hjälper till på våra arrangemang  
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Antal utförda pass de senaste åren: 

 

/Thomas Birath 

 
 
Mountainbike   
MTB Ungdom   
De senaste åren har utvecklats fint för MTB-sidan av cykelsporten och under 2019 har den bara ökat. 
På många av måndagsträningarna vid Orientalen har vi varit över 85 deltagare med cykel och vissa 
dagar har vi räknat in över 120 stycken! Det är en härlig känsla när alla ger sig iväg och invaderar 
Rocklundas och Rönnbys skogar. Jättekul!  
Innan varje träningspass så hålls en gemensam information för alla ungdomar och vuxna. Ungdomar 
som har tävlat uppmärksammas och får kliva upp på bordet för att ta emot hyllningar av alla. När 
Västmanlands Cup hade anordnats på Hässlöåsen, MTB, så fick inte alla plats på bordet samtidigt 
utan många fick stå på bänkarna bredvid. Den deltävlingen i Västmanlands Cup var mycket 
uppskattad och vi ska se till att anordna den även under 2020.  
MTB-ungdomarna delas in i många olika grupper och under 2019 började vi med nya färgmarkeringar 
på grupperna för att mer efterlikna svårighetsmarkeringarna på MTB-spår (och slalombackar). 
Nybörjargruppen kör i gröna gruppen och fortsätter sedan till blåa gruppen. När ungdomarna känner 
sig redo för mer tävlingsmoment i träningen så finns den röda 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 Hässlö 
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. Som alltid var 
vädret fint och vi körde i ett antal olika grupper och distanser för att sedan samlas vid en sjö för att 
äta korv och dricka saft till lunch. Eftermiddagen fortsatte med mördarbackar, banvallar, BMX-banor 
och en massa annat skoj. De flesta av oss sov skönt den natten efter att ha fyllt på energidepån med 
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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 
cirka 1500 deltagartillfällen (träningar, tävlingar, föreläsningar, arrangemang mm) under 220 
sammankomster. Det är ungefär samma som under 2018.  
 

Magnus Ahlbäck  
 

MTB Tävling  
MTB XC  
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.  
Ett klubbmästerskap i MTB XC hölls för första gången på länge i samband med VCKs deltävling i 
Västmanlands Cup. Tävlingen hölls på Hässlöåsen och var mycket uppskattad av alla. Här är alla 
klubbmästare i respektive klass:  
Klubbmästerskap MTB XC  
Klass              Namn  
F10-12           Alva Felldin  
P10-12           Samuel Gustavsson  
F13-14           Ida Östlund  
P13-14           Felix Johansson Eklund  
P15-16           Lorentz Schmidt  
D17+              Jenny Eliasson  
H17+              Johan Lindkvist  
 

SM i XCE (sprint), XCO (”vanlig tävling”) och XCR (stafett) på Frösön utanför Östersund hade 2 
startande från VCK. Här är resultaten:  
 

SM  
Klass              Namn  XCO XCE - Sprint  
P15-16           Lorentz Schmidt                    30                   26  
P10-12           Milton Grans                         46                   48  
 

SWE Cup XC / SCF Ungdom MTB Cup körs i 12 deltävlingar över hela Sverige och lockar både 
ungdomar, elit och seniorer. För ungdomarna heter den Ungdom MTB Cup.  
 

SWE Cup XC / SCF Ungdom MTB Cup  
Klass              Namn                                   Placering  
P15-16           Lorentz Schmidt 37  
                       Isac Morberg                         52  
P13-14           Felix Johansson Eklund          69  
 

För vuxna är det främst Långloppscupen och Cykelvasan som har fått flest deltagare. I 
Långloppscupen är det främst fyra VCK-cyklister som har utmärkt sig i den totala sammanställningen 
(Erik och Pär tävlar för Cykloteket Racing Team) och Åsa Wallinder tog en bronsmedalj i klassen 
D40.  
 

Långloppscupen  
Klass Namn  Placering  
H Elit              Erik Åkesson                          5  
                        Martin Koitrand                     62  
D30                Malin Damm                         4  



Sida 18 av 21 
 

H30                 Filip Forsgren                       57  
D40                 Åsa Wallinder                       3  
                        Åsa Dalhielm                         8  
                        Therese Andersson                16  
H40                 Pär Dalhielm                          31  
                        Johan Lindkvist                      43  
                        Erik Olsson                            66  
                        Markus Felldin                       83  
                        Mikael Fridholm                    153  
                        Tony Andersson                     167  
H50                Olle Spove                            52  
                        Anders Skoglund                    69  
D Sport           Kristina Bäckstrand                9  
H Sport           Fredrik Johansson                  46  
                        Henrik Bäckstrand                78  
                        Sören Holmberg                    162  
 

SM kördes även i XCM (maraton) i Ludvika i samband med Finnmarksturen. I år körde 
nio VCKare tävlingsklassen och Jenny Eliasson tog en fantastisk silvermedalj! (Erik Åkesson och 
Pär Dalhielm tävlar för Cykloteket Racing Team och Jenny Eliasson för Norbergs CK, men alla tre är 
medlemmar i VCK).  
 
 
 

SM maraton  
Klass              Namn  Placering  
H Elit              Erik Åkesson                          9  
D30                Malin Damm                        10  
H30                Filip Forsgren                       42  
D40                Jenny Eliasson                        2  
                       Åsa Wallinder                         5  
                       Åsa Dalhielm                          9  
H40                Pär Dalhielm                         14  
                       Markus Felldin                      31  
                       Erik Olsson                            44  
 
 
 
MTB Enduro  
Endurogrenen av MTB växer stort i Sverige och i världen. Enduro körs med ett antal delsträckor där 
man cyklar mycket nedför, men även uppför. Cyklarna är lite tuffare med längre slaglängd på 
dämparna och lite mer lutande framgaffel.  
Tävlingsserien Enduro Sweden Series kördes med sju deltävlingar och syskonen Tilde och Jacob 
Ekström gjorde riktigt bra ifrån sig. Tilde tog en guldmedalj i F13-14 och Jacob en silvermedalj i 
klassen U21. Fantastiskt bra gjort av båda!  
 

Enduro Sweden Series  
Klass              Namn                                   Placering  
H Elit              Martin Koitrand                     70  
                       Oskar Ullberg                          89  
U21                Jacob Ekström                          2  
F13-14           Tilde Ekström                           1  
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Den sista deltävlingen i Gesunda var även SM och där körde Jacob Ekström för första året i elitklassen 
och gjorde riktigt bra ifrån sig.  
 

Enduro SM  
Klass              Namn                                   Placering  
H Elit              Jacob Ekström                        8  
                       Oskar Ullberg                       41  
                       Martin Koitrand                     45  
 

Jacob Ekström blev även uttagen av svenska cykelförbundet att representera Sverige i världscupen i 
Enduro, Enduro World Series. Jacob körde deltävlingar i Nya Zealand, Australien och Madeira och 
lyckades komma på plats 21-24 på de olika tävlingarna. Sammanlagt kom han på plats 90 av 196 i sin 
första internationella cup! Det är tufft där ute, men han gjorde bra ifrån sig!  
 

Enduro World Series  
Klass              Namn  Placering  
U21                Jacob Ekström                       90  
 

Riktigt bra kört av alla tävlande under 2019 och vi önskar alla lycka till under 2020.  
 

Magnus Ahlbäck  
 

   

MTB Motion vuxna  
Under året har vuxenträningen fortsatt och utvecklats.  
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 träning två tillfällen 
per vecka samt distansgrupp på lördagar. Inför kommande år fortsätter vi att varva teknikträning 
med körglädje och konditionsträning.  
Vuxengruppen är heterogen och består av såväl relativa nybörjare som avancerade cyklister. Vi 
fördelar oss utifrån både tillgång på deltagare och tränare men alltid i en lugn-, en medel- och en 
snabbgrupp och ibland även någon ytterligare grupp ifall det behövs. Vi är oftast mellan fem och 
femton cyklister i varje grupp.  
 

Ulrika Ahlbäck  
 
 

Cyclokross (CX) 
Under 2019 har inga träningar eller tävlingar arrangerats i cyclocross. 

Bancykling  
Klubben har kört bancykel under vintern 2018/2019 på söndag kvällarna i friidrottshallen. Det har 

varit ca. 10- 15 deltagare per tillfälle. Den 17 februari 2019 kördes ett KM i Sprint på bana.  
Resultat  från KM      
Juniorer :    1. Wilhelm Wallinder 2. Wincent Wallinder 3. Ludvig Ernst  
Seniorer:     1. Joakim Hedin 2. Oskar Bergström 3. Bosse Andersson  
 

Paracykel 
VCK har ambitionen att kunna erbjuda paracykel som en ny aktivitet i klubben. Samarbete har inletts 
med SCF i syfte att ge fler personer med funktionsvariation möjlighet till en fysiskt aktiv livsstil och 

att upptäcka glädjen med cykling.   
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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. Vi har ett årligt 

samarbete med Vafab som hjälper oss med kärl för källsortering.  
 

Utbildning 
Vi samarbetar med SISU Idrottsutbildarna.   

 
Antidopingarbete 
Det är viktigt att vi i föreningen tillsammans arbetar för att cykling ska vara en ”ren” sport.  
Planen har varit att återvaccinera föreningen med stöd av SISU men tyvärr har tiden inte räckt till för 

att bli färdiga. Arbetet planeras bli fullt genomfört nästa år.  

 
 
Cykellokalen med Monarker  
Cykellokalen (i klubblokalen) har utnyttjats flitigt under året som gått, men tyvärr sker det ingen 
ungdomsträning i lokalen längre. Monarkerna utnyttjas så gott som dagligen av enskilda medlemmar. 
Ett bokningssystem för cyklarna finns (via klubbens hemsida) och det fungerar bra. Bokar gör man 
tidigast 7 dagar innan.   
Städning av cykellokalen, ”soffrummet” samt toalett/dusch genomförs av de som använder cyklarna.  
  
 
 

Klubbkläder  
 

VCK har med start 2017 haft treårsavtal med sponsorer, och vi har jobbat med Kalas som leverantör 
av cykel- och triathlonkläder. I samband med att sponsoravtalen gick ut beslöt styrelsen att vi skulle 
titta på andra möjliga leverantörer och en omfattande utvärdering genomfördes av flera andra 
leverantörer. Utfallet blev ett byte av klädleverantör till Bioracer, vars svenska huvudkontor finns i 
Norberg.  
Samtidigt så togs en ny design på kläderna fram av en grupp ledd av Johan Hammarlund och mig, Eva 
Gustavsson.   

 
Vi tillhandahöll initialt ett tillfälle för medlemmarna att beställa kläder och provning skedde 
på Velospeed på Erikslund under en klubbkväll. Velospeed är även en av klubbens nya sponsorer. Fler 
tillfällen till beställning kommer att finnas under 2020. Vänligen läs mer information om kläder och 
klädbeställningar på hemsidan/Facebook för att se när klädbeställningarna genomförs och se till att 
beställa på ordinarie tillfällen.   
 

Eva Gustavsson  
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Vandringspriser   
Thomas Erikssons vandringspris   
Michael ”Roddarn” Anderssons vandringspris   
Årets MTB-cyklist  
Jonas Johanssons Minnesfond  
 
Vinnare av Vandringspriserna tillkännages på årsmötet. 
 


