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Ordförande har ordet 
 

Som nyvald ordförande hade jag aldrig kunnat tro att en stor epidemi skulle drabba hela världen. När 

de första signalerna kom så trodde jag att om några veckor skulle allt vara normalt igen. Så fel jag och 

många med mig hade med de tankarna. Många har blivit drabbade hårt, mist nära och kära och 

andra har drabbats extremt hårt ekonomiskt då företag gått omkull och många har mist sina jobb. 

Alla dessa personer skänker vi en extra tanke. 

Mitt i detta så finns då vi som förening, många turer och samtal om hur vi ska göra det bästa av 

situationen har förts under året. Parerande av att inte orsaka smittspridning men samtidigt hålla 

igång den viktiga rörelsen för alla våra medlemmar har varit en utmaning. Vi har både ställt in och 

ställt om. Digitala utbildningar och träffar har nu börjat bli vardag och samtidigt är vi så glada att vi 

har idrotter där vi mestadels befinner oss utomhus och vi ser också att intresset för cykling och uteliv 

har ökat.  

Jag vill verkligen framföra mina varmaste tack för det engagemang och vilja som finns inom 

föreningen. Glädjen hos våra medlemmar från det yngsta barnet till våra äldsta entusiaster visar 

verkligen att vi har idrott hela livet. Vi har så mycket att vara stolta över och vi har en fantastisk 

möjlighet att utveckla vår verksamhet. Att jobba med ständiga förbättringar är något som gör att vi 

som förening är med och lockar till engagemang. 

Att vi för 2020 fått utmärkelsen Årets ungdomsförening i Västerås är extra roligt. Den utmärkelsen 

vill jag särskilt tilldela alla våra engagerade barn- och ungdomsledare som gör skillnad, utan er skulle 

vi aldrig varit där vi är idag.  

Nu håller vi ut och ser fram emot att 2021 kan bli ett år där vi kan återgå till normal verksamhet och 

att epidemin tar ett slut.  

Tack för förtroendet och för ett mycket annorlunda år! 

 

Maria Engelfeldt 

  



Styrelse 2020 
 

Ordförande  Maria Engelfeldt 

Vice Ordförande Jan Stavås 

Kassör  Caj Svensson 

Sekreterare  Victoria Zeeck 

Ledamot  Erik Olsson 

Suppleant  Tomas Lejderud 

Suppleant  Mikael Wikström 

 

Revisorer  Valberedning 
 

Lena Svangren Margareta Berg 

Helena Andersson Rolf Back 

  Mats Viklund 

 

 

 

 

Styrelse från vänster: Erik Olsson, Tomas Lejderud, Victoria Zeeck, Caj Svensson,  

Maria Engelfeldt, Jan Stavås. Saknas på bild Mikael Vikström 

 



Vandringspriser för 2019 som utdelades på årsmötet 2020 
 

Årets MTB-cyklist 

Åsa Wallinder 

Michael ”Roddarn” Anderssons vandringspris 

Kasper Ramström 

Tomas Erikssons vandringspris 

Rodolfo ”Rodde” Vera 

Jonas Johanssons minnesfond 

Ida Östlund 

Mästerskapsmedaljer 
 

XCO P15   SM Guld Felix Johansson Eklund 

Enduro F15-16 SM Brons Tilde Ekström 

Enduro U21  SM Brons Jacob Ekström 

Tempo D40  SM Silver Jenny Eliasson 

Tempo D50  SM Brons Eva Gustavsson 

Linje D50  SM Silver Eva Gustavsson 

 

  



 

Utbildning och föreningsutveckling 
 

Under året har vi genomfört 220 studietimmar i samarbete med RF/SISU Västmanland. Några 

exempel på ämnen har varit kost, cykelkunskap, laganda, arrangemangsutveckling och kurvteknik.  

     

 

 

Under oktober så samlades ledare för landsväg och MTB i Hallstahammar för två dagars 

ledarutveckling och planering. Utvärdering av den annorlunda säsong som 2020 varit och planering 

inför 2021. Madeleine Lindberg Wall och Marie Persson från RF/SISU Västmanland deltog för 

utbildning i barn och ungdomsidrott. 

 

  



 

Medlemsaktiviteter 
Då Vätternrundan blev inställd så ordnades en alternativ runda för medlemmarna. Detta gjorde vi 

tillsammans med våra samarbetspartners Skoda/Möller Bil och Velospeed/Sporthörnan.  

Mycket lyckad aktivitet där vi kunde samla både landsväg och MTB tillsammans med olika rundor 

men samma start och målplats.  

 

 

 



MTB Spårgruppen 
VCK och Västerås stad har arbetat fram Nyttjanderättsavtal och Skötselavtal för spåren på Rocklunda. 

Avtalen täcker: 

• Rocklundas svarta 

• Rönnby svart 

• Rönnby röd 

• Rönnby blå 

• Rönnby Lista röd vinter/sommar 

Första kvartalet var det ovanligt många dagar med hårda vindar. Det ledde till mycket arbete med att 

röja vindfällda träd längs spåren. Fram till början maj hade vi lagt ner 225 mantimmar i spåren och 

tagit bort ett 50-tal vindfällda träd. Det är i runda tal 4 gånger så mycket tid som under hela fjolåret 

då vi la ner lite drygt 200 mantimmar under hela året. På två lördagar i november tog vi om hand 

ytterligare ett 30-tal träd. En anledning till att det är så många träd är granbarkborren och dess 

härjningar i Rocklunda och Rönnbyskogen. 

Rönnby Blå: 2020-09-09 fick vi klartecken från staden att börja skapa Rönnby Blå. Spåret är i stort 

sett färdigt nu (början december), men oskyltat eftersom vi väntar på skyltarna från staden.  

Allmänt: Vi har röjt buskar och sly längs alla spåren, bättrat på med markduk och grus där spåren har 

slitits hårt, och byggt och lagat spänger och broar. Ersatt trasiga skyltar i den utsträckning som vi har 

haft skyltar. 

MTB-kartor på Västerås stads hemsida:  Vi har gett staden uppdaterade gpx-filer och varit bollplank 

mot deras kartfolk. 

Region Västmanland: Vi har deltagit i regionens projekt TUCV 2020. Målsättningen var att utveckla 

vandrings- och cykelturismen i Region Västmanland. Regionen har hållit i tre utbildningstillfällen. 

Regionen finansierade en förstudie av en VCK Pumptrack som gjordes av Sweden Mountainbike. 

 

 



 

Pumptrack: Vår ursprungliga plan var att anlägga en pumptrack på den stora gräsängen norr om 

Orientalen. Efter att förstudien presenterats av Sweden Mountainbike kontaktade vi Rocklunda 

Fastigheter som föreslår en plats på Rocklundaområdet för vår Pumptrack. Det alternativet känns 

mer lockande.  

Idén har presenterats för kommunen som tar med den i sin planering av en friidrottsarena. Staden 

siktar på återkoppling våren 2021. 

• Fler får väldigt gärna engagera sig i Pumptrack-planeringen. Det är ett stort projekt! 

Länsstyrelsen: Vi deltog i en informationsträff på Länsstyrelsen där de bl.a. förklarade hur ett samråd 

går till i syfte att skapa nya MTB-spår. 

Sociala Medier: Vi använder Facebook för att annonsera planerat eller avslutat arbete. De grupper 

som används är VCK MTB, Vi som cyklar MTB i Västerås samt MTB Friluftsfrämjandet Västerås.   

• Vi ser gärna att fler kommer med i Spårpatrullen. Välkomna! 

Arrangemang 

 
Årets planerade arrangemang, våra vanliga motionslopp och tävlingar, planerades in enligt tidigare 
modell och gruppen hade påbörjat det första arrangemanget då allt blev svart. Corona pandemin 
med dess restriktioner satt stopp för Västeråscykeln. 
 
Under sommaren började allt se bättre ut så vi lyckades ändå genomföra några arrangemang innan 
det på nytt blev stopp. 
 

Årets höjdpunkt skulle bli genomförandet av SM i cykelcross i Gropen Hökåsen, men den fick ställas 

in. 

 

Arrangemangsgruppen, som ska vara den drivande delen av våra arrangemang, har bestått av 

följande personer, 

 

Maria Engelfeldt, Jan Stavås, David Johansson, Per Wolde, Torbjörn Winberg, Rolf Back, Mats Viklund 

samt Anders Håkansson  

 

Gruppen vill tacka alla medlemmar som ställt upp på det vi ändå genomförda i år, utan er hjälp skulle 

det inte fungerat. 

  



 

Anundsloppet 
 

Det 79:e Anundsloppet den 13 september genomfördes 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 gällande restriktioner från FHM och SCF, ingen publik och max 50 

deltagare per klass. Då de flesta av årets lopp blivit inställda var det ett stort intresse från cyklisterna 

att vara med vilket innebar att vi fick säga nej till ett antal deltagare. 

Våra funktionärer hjälpte till att säkerställa en bra genomförd tävling och tillsammans med våra 

samarbetspartner Skoda/ MØller Bil, Ramirent, Vafab Miljö och Mälarkrogen kunde vi ge service till 

deltagarna, funktionärer och tävlingsledning. 

Totalt deltog 126 cyklister i 8 klasser, allt från yngsta flickor/pojkar till elit. Av deltagarna var 14,3% 

tjejer/damer vilket är en ökning från förra året. 

 

  



 

Resultat 
Klass Pojkar 10-12 år 11,4 km (3 varv) 

1:a Theo Björkman, Västerås Cykelklubb 
2:a Frank Sundberg, Västerås Cykelklubb  
3:a Milton Grans, Västerås Cykelklubb 

 
 

Klass Pojkar 13-14 år, 22,8 km (6 varv) 
1:a Gustav Nystrand, Uddevalla Cykelklubb 
2:a Victor Ernst, Västerås Cykelklubb 

3:a The Hed, Ramnäs Cykelklubb 
 
Klass Flickor 13-14 år, 22,8 km (6 varv) 

1:a Alva Felldin, Västerås Cykelklubb 
 

Klass Flickor 15-16 år, 22,8 km (6 varv) 
1:a Ella Wahlström, Ramnäs Cykelklubb 
2:a Ida Malmström, Västerås Cykelklubb 

 
Klass Pojkar 15-16 år, 57 km (15 varv) 
1:a Oliver Stridsberg, Södertälje Cykelklubb 

Klass Herrar Senior, 57 km (15 varv) 

1:a Jo Lenaerts, Cykelklubben Hymer 
2:a Jonatan Bejmar, Östra Aros Cykelklubb 
3:a Sebastian Cano, Cykelklubben Hymer 

 
Klass Damer Elit, 57 km (15 varv) 

1:a Johanna Palmqvist, Cykelklubben Hymer 
2:a Carin Winell, Cykelklubben Hymer 
3:a Nathalie Säfsten, Team 30K Idrottsförening 

 
 
6:a Jenny Eliasson Västerås Cykelklubb 

 
Klass Herrar Elit, 83,6 km (22 varv) 

1:a Jakob Södergrann, Cykelklubben Hymer 
2:a Rasmus Mikiver, Cykelklubben Hymer 
3:a Kristian Stenshamn, Stockholm Cykelklubb 
 
 

 

 

Tävlingsledare, Jan Stavås 

Egen deltävling (Västmanland Cup) 
Normalt genomför vi två deltävlingar i Västmaland Cup, i år blev cupen inställd pga Corona 

pandemin. Vi anordnade därför en egen deltävling (linje) den 20 augusti på Hässlös halkbana och 

bjöd in deltagare från in kring liggande klubbar. 

Totalt deltog 20 st nybörjare och 38 st med licens, summa 58 st mot föregående års 28 st 

Av deltagarna var 15,5 % tjejer/damer. 

Tävlingsledare, David Johansson 

 



Klubbmästerskap 
Den 23 augusti genomfördes klubbens tempolopp, start i Kärrsta och målgång vid klubbstugan i 

Anundshög. Årets upplaga samlade 13 st herrar och 5 st damer. 

                                            
Klass Damer     Klass Herrar 

1:a Jenny Eliasson, Klubbmästare  1:a Willhelm Wallinder, Klubbmästare  

2:a Erica Danielsson    2:a Wincent Wallinder 

3:a Marie Cederberg    3:a Johan Holm 

Tävlingsledare, David Johansson 

Under svåra förhållande på en blöt, lerig och halkig Rocklundabana genomfördes klubbens MTB-lopp 

den 11 oktober. Trotts förhållandena blev tiderna ytterst jämna i flera klasser.   

Totalt deltog 16 st i 3 klasser. 

Årets mästare är: 

Christer Wahl (Herr2/+14)   Frans Nässèn (Herr1/-15) 

Kristina Bäckstrand (Dam2/+14)   Alva Felldin (Dam1/-15) 

Tävlingsledare, Mats Viklund 

 



 

Idrott hela livet 
Historien om Västerås Pro Tour Team VCK startade för ca: 10 år sedan och startplats är Lidl Önsta 

Gryta kl:09.00 och på senare år 09.30 och det är cirka 14 medlemmar i gruppen med olika stadier av 

aktivitet.  

Vi är i åldersgruppen mellan 63 - 86 år och under 2019 så var det ett väldigt aktivt år då flera var med 

på passen som mest består av långcykling från 8 - 14 mil / pass och blev då även indelat i 2 grupper 

med tanke på vår olika ork å fart i cyklingen.  

De flesta av oss cyklar för att få motion/träning och för att njuta av naturen. Såsom skogen, djuren, 

dofterna och alla småsjöar vi rullar förbi. CykelUlf Johansson , Leif Larsson och Sven-Olof Ljungdahl 

cyklade mest i sin grupp där även Jan Bergman var med . Fikarasterna är väldigt viktiga för oss  då de 

är njutbara sociala pauser som även dessa är en träning i livets njutningar.  

Roger Johansson och jag Tommy Hjerpe med flera har ju cyklat ihop i egen grupp. Men vi möts alltid 

på fikaställen vi bestämt innan. Aktivitetsgraden är 3 dagar i veckan under årets varma perioder Vår, 

Sommar, Höst fram till i november då de sista envisa entusiasterna har lagt ner pedalerna på hyllan. 

Säsongen 2020 blev nu väldigt splittrad på grund av Covid-19. Då flera är väldigt rädda (och det ned 

all respekt) för att bli sjuka om vi for fram i en tät grupp. Många av oss har istället för grupcykling då 

cyklat själva, såsom CykelUlf Johansson, Leif Larsson. Jag och Roger har kört ihop hela sommaren tills 

en liten bit in på hösten. Leif Larsson to mod till sig och cyklade med Roger. Jan Bergman och övriga 

har cyklat solo på egna tider detta år. Ingen av oss har än blivit sjuka, så årets säsong är mycket 

splittrat av solo cykling eller trainer för oss i " så kallad riskgrupp ".  

Pro Tour Team VCK lever och vi väntar in nästkommande års vår/sommartider med spänning. Årets 

mängd i cykelmil är från mina 505 mil till de övrigas 800 mil - 900 mil. Vet att det varierar mycket. Vår 

äldste medlem Sven-Olof Ljungdahl 86 år cyklar fortfarande vilket är riktigt imponerande även Erland 

Wallinder kör också mycket själv. Årets säsong har som skrivits blivit väldigt splittrad, men vi finns 

och återkommer som grupp när det blir normala tider. 

Text av Tommy Hjerpe 

 



CX-verksamheten. 
 

Under 2020 gjorde vi ett omtag med cyclocross-verksamheten i klubben efter att haft den lite 
"vilande" en säsong eller två. Vi drog igång i mitten av augusti med träningar på onsdagar i 
Hökåsengropen. Planen var även att vi skulle arrangera SM för 2021 i just Hökåsengropen i slutet av 
november, detta fick vi tyvärr i sista sekunden ställa in på grund av Covid-19. Vi genomförde att antal 
välbesökta träningstävlinar på den mycket uppskattade tänkta SM-banan, på vilken vi även körde 
träningarna.  
 
I oktober när mörkret började lägga sig på kvällarna flyttade vi träningarna till vår stadsnära bana: 
Kallecrossen. Vi steppade upp och körde träningar tisdagar och torsdagar nu när det inte längre 
konkurrerade med LVG och MTB-träningarna. Dessvärre blev tävlingssäsongen väldigt kort för dom 
tävlande vi haft från klubben, endast två tävlingshelger kunde genomföras innan all 
tävlingsverksamhet stoppades: Falun och Täby. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande cross-
säsong och målsättningen är att få till stånd en nationell tävling (helst SM) och få ut fler blåranga 
cyklister på tävlingarna nästa höst. 
Sedan ser vi såklart att ännu fler hittar till denna mjölksyrafyllda, leriga och framför allt roliga gren av 
cyklingen. 
//JoHaN 

Landsväg 

Landsväg-motion 2020 
Det speciella året 2020 har vi lyckats arrangera 64 träningspass av motionsledarna från april till och 

med september. Rodde och Karin har varit outstanding som vanligt när det gäller att leda pass. Några 

har avstått att leda i år pga COVID. Det är en anledning till att antal pass har gått ner. Det är 

framförallt de lugna passen som har minskat från föregående år (även om viss statistik saknas).  

 

Intro Lugn1 Medel Medel+ Snabb 

Snitt antal deltagare 
 5.4 7.0 12  17 

Deltagare 
 59 105 360  453 

Sträcka (km) 
 453 1238 2613  2151 

Snittsträcka (km) 
 41 83 82  83 

"Medelsnitt" (km/h) 
 24.9 27.3 30.6  33.3 

Antal pass 
 9 7 26  25 

Total cyklad sträcka 
(km) 

 2,430 8,666 30,345  37,477 

 

 
1 Troligen är data från juli och framåt borta från ledararket. Inga pass finns rapporterade. 
 

 
 



 

 

 

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.  

Ett förslag vi kommer att genomföra är att ha ett ”ledarteam” per fartgrupp nästa år. Som kommer 

planera och utveckla gruppens arbete.  

Se antal utförda pass de senaste åren i grafen nedan. 

 

 

 



LVG Ungdom 

Kvällen den 27 maj 2020 fick VCK och Ramnäs cykelklubb möjligheten att träffa Elsa Lejderud och 
Thilde Hagelin som går cykelgymnasiet i Falun. Med vid träffen/utbildningen var även cykelproffset 
Emil Lindgren (den yngre). Emil Lindgren kör för proffslaget Leopard Racing. 

Det blev en trevlig kväll i Ramnäs med mycket inspiration och mycket matnyttig information och tips 
gällande landsvägscykling. Det var fantastiskt att Emil ställde upp och kom till oss och lärde ut sina 
goda kunskaper gällande cykling. Han har mycket bra kunskaper inom området och han delade med 
glädje med sig till oss andra. Vi fick lära oss kurvteknik och spurter och lite annat smått och gott och 
en hel del goda tips vad gäller positioner i klunga. 

Denna gång kom det något gott med Corona, om allt hade varit som vanligt hade Emil varit och tävlat 
i Europa. 

 

Under året har vi samarbetat med Ramnäs CK. Ida Malmström och Viktor Ernst deltog i Ramnäs läger 
i Falun med bancykling. Ida medverkade också på Svenska Cykelförbundets ungdomsläger i Falun  

23-25 oktober. 

 

 

  



 

Landsväg tävling 
 

25 till 26:e juli genomfördes SM i tempo i Lekeryd. Under lördagen var det soligt men blåsig och vi 
hade tre representanter från VCK på plats 
 
P13-14: Victor Ernst placering 18 P15-16: Isac Morberg placering 12 
Herrjunior: Ludwig Ernst placering 22 

 

Under söndagen så tog vinden till ytterligare och regnet kom.  
 
D40: Jenny Eliasson placering 2 D50: Eva  Gustavsson placering 3 
 
I D40-klassen var striden om guldmedaljen stenhård och avgjordes inte  förrän på mållinjen. Vid 
mellantiden låg Jenny 5s efter Celexirs Sara Hedberg och vi stod alla och hoppade i målområdet (ja 
vill höll distansen) och undrade om hon skulle kunna köra ifatt. Väl i mål saknades det futtiga knappa 
3s. Kanonbra kört av Jenny.  

 

14-15 augusti så genomfördes SM i linje på Arlanda Test Track 2 och vi hade flera deltagande på 

plats. 

P15-16 Isac Morberg placering 17 D50 Eva Gustavsson placering 2 

D40 Jenny Eliasson placering 5 D40 Åsa Wallinder placering 7 

D40 Erica Danielsson placering 8 H45 Johan Lindkvist placering 32 

MTB 

MTB Ungdom 

2020 har varit ett annorlunda år och varit en utmaning för många människor och föreningar. VCK har 
valt att ställa om i stället för att ställa in. Vi har fortsatt med träningarna utomhus och tagit bort den 
gemensamma samlingen med information. Grupperna har spridits ut med rejäla avstånd och vi har 
lyckats sköta oss riktigt bra. Det enda som har blivit lidande är närvarokontrollen som inte har 
fungerat helt bra under året. 

De senaste åren har utvecklats fint för MTB-sidan av cykelsporten och under 2020 har den bara ökat. 
Till viss del beror det på pandemin, men det märks att fler har fått upp ögonen för sporten. På 
måndagsträningarna vid Orientalen har vi varit över 120 deltagare med cykel! Det är en härlig känsla 
när alla ger sig iväg och invaderar Rocklundas och Rönnbys skogar. Jättekul! 

I januari 2021 fick vi priset som Årets ungdomsförening på Ungdomsidrottsgalan. Motiveringen var 
att vi är en klubb som vågar tänka i nya banor. Vi är inkluderande och alla hittar någon grupp som 
passar just deras nivå på cyklingen. Fantastiskt kul och alla ledare ska vara riktigt stolta för det här 
priset! 

 



 

MTB-ungdomarna delas in i många olika grupper och under 2020 har vi fortsatt med de 
färgmarkeringar på grupperna som vi startade med 2019. De efterliknar svårighetsmarkeringarna på 
MTB-spår (och slalombackar) och 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. På grund av 
pandemin så valde vi att lägga vårens alla träningar vid Orientalen, men på hösten tränade vi även 
vid badgropen i Hökåsen med fina sandbackar och kurviga stigar samt vid Björnöbron med 
Badelundaåsen, Björnön och Gäddeholm. 

 

 

Sista helgen i september åkte över 150 personer med på vårt avslutningsläger i Säfsen. En rejäl 
ökning jämfört med cirka 90 personer tidigare år.  

 

 

 

 

 



Vädret bjöd på lite kallare temperatur och lite regn, trots att det brukar vara bra väder. Vi körde i ett 
antal olika grupper och distanser för att sedan samlas vid slalombacken 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 lite middag och 
lördagsgodis. Under söndagen körde vi lite lättare mountainbiketurer innan bilarna packades och 
styrdes hemåt. 

 

 

Minnen från säsongens cykelträningar och samarbetsövningar i Säfsen, detta bygge mättes till 3,9 
meter 

Magnus Ahlbäck 

 

MTB Tävling 

På grund av pandemin har det mesta av tävlingssäsongen varit inställd. Det gäller både Västmanlands 
Cup, XC-tävlingar, Långloppscupen med flera. 

 

 

 



MTB XC 

Ett klubbmästerskap i MTB XC hölls i Rocklunda på vår tävlingsbana söndagen den 11 oktober och var 
mycket uppskattad av alla. Här är alla klubbmästare i respektive klass: 

Klubbmästerskap MTB XC Klass Namn Flickor Alva Felldin Pojkar Frans Nässén Dam (15+) Kristina 
Bäckstrand Herr (15+) Christer Wahl 

SM i XCO (”vanlig tävling”) i Skatås i Göteborg den 20 september hade 4 startande  från VCK. Felix 
Johansson Eklund tog SM-guld i klassen P15 efter ett fantastiskt spännande lopp. Han var redan från 
start med i en tätgrupp på 10-12 cyklister som höll ett högt tempo på den tekniskt krävande banan 
med drop, rotmattor och branta stigningar i slalombacken. Felix höll sig väl framme och kämpade 
hela tiden om en pallplats och på sista varvet ökade han tempot och drog ifrån sina konkurrenter och 
vann med hela 42 sekunder före 2:an. 

Riktigt grymt kört Felix!!! Här passar ditt segertecken in perfekt! Och riktigt bra kört av Alva, Ida och 
Isac också! Här är resultaten: 

SM MTB XCO Klass Namn Plats P16 Isac Morberg 12 P15 Felix Johansson Eklund 1 F13-14 Alva Felldin 
12 Ida Östlund 13 

 

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 endast en deltävling där Jacob Ekström placerade 
sig på en 2:a plats. 

SM avgjordes i Isaberg där syskonen Ekström lyckades ta varsin bronsmedalj. Riktigt bra gjort Jacob 
och Tilde! 

Enduro SM Klass Namn Placering U21 Herr Jacob Ekström 3 15-16 Flickor Tilde Ekström 3 

Riktigt bra kört av alla tävlande under 2020 och vi önskar alla lycka till under 2021. 

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 

 

Triathlon 

Vi har inte haft någon organiserad träningsverksamhet under året utan medlemmarna har själva lagt 

upp sin träningsverksamhet. Då covid även drabbat triathlontävlingarna så har det endast varit några 

enstaka träningstävlingar som medlemmar deltagit i.  

Inomhusträningar 

Mellan januari och mars har det körts bancykel på söndagskvällarna i friidrottshallen. Det har varit 

ungefär 10-15 deltagare per tillfälle. Inget KM genomfördes 2020. 

Robbans BMX-hall i Heby har vi hyrt under vintersäsongen för barn- och ungdomsträning. 

 

 



 

Klubblokal 
Även i klubblokalen på Viksäng så pågår det inomhusträning på våra cyklar för spinning som kan 

bokas.  

Under året så har lokalen använts för olika möten, utbildningar och planering för aktiviteter.  

Vid vår lokal vid Anundshög har det mesta av vårt material för våra arrangemang. Där har vi också 

målgång och mingel efter KM i tempo.  

Samarbetspartners 
Vi vill ge ett stort tack till våra samarbetspartners som gör det möjligt för oss att bedriva en ännu 

bättre verksamhet. 

            

 

                           

                            


