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Ordförande har ordet 
 

För andra året i rad så har Covid gjort att vi under året fått ställa om och ställa in. Men vi är en 
förening som trots allt inte drabbats så hårt, visst hade vi velat träffas mer och haft mer aktiviteter 
tillsammans men trots det så har vi kunnat hålla i gång verksamheten.  

Och vilken verksamhet!  Vid uppstarten av barn och ungdomsverksamheten så strömmade det in nya 
barn och ungdomar en fördubbling mot 2020. Helt fantastiskt att så många ville komma till oss och 
cykla på alla olika nivåer.  

Med denna ökning som utgångspunkt så är jag så imponerad och tacksam för alla de barn och 
ungdomsledare ställt upp och i denna enorma ökning fått verksamheten att fungera. Att på 
måndagskvällen stå som ledare och det bara strömmar in barn och få ordning på barnen, deras 
föräldrar med frågor och sedan få in de i rätt grupp och kunna få med alla dessa i äkta cykelglädje – 
TACK, TACK och TACK för att ni gjort det möjligt. Med den erfarenheten av den stora ökningen så har 
vi nu jobbat för justeringar för att kunna hantera barn och ungdomsverksamheten inför kommande 
år.   

Just ungdomsledarna är så viktiga, att kunna få de intresserade barn och ungdomarna att ha så roligt 
på träningarna att de verkligen vill fortsätta att cykla i den ambitionen som just det barnet har. 
Därför är vi så glada och stolta att få ha Årets ledare – utsett av Västerås Idrottsallians hos oss. Erik 
Wik är inte bara en fantastisk ledare som genom sin kunskap får barnen att älska cykel, han lägger 
dessutom massor med tid på att ordna, filma och delge övningar till övriga ledare så vi kan utveckla 
cyklister som älskar cykling hela livet.  

Jag vill också nämna vår spårgrupp som året runt säkerställer våra cykelleder på Rocklunda, vilka 
hjältar som med motorsågar och skottkärror justerar och fixar så spåren är så fina och underhållna.  

På landsvägssidan har vi också kunnat fortsätta verksamheten och även där ett stort TACK till ledarna 
som gör det möjligt.  

Vi har detta år kunnat genomföra en deltävling i Västmanlands Cup där vi var arrangör på Björnön. Ni 
som var på plats kunde se hela 145 deltagare från springcyklar till +17 gruppen, det var verkligen 
häftigt att kunna se cyklister slingra sig ner i Björnöbacken och bli härligt leriga i regnet som kom på 
slutet. Jag vill också lyfta att vi fått fler barn och ungdomar att tävla under året och den satsningen 
ska vi jobba vidare på. Västerås Cykelklubb ska synas runt om i cykelsverige. 

Extra roligt var det att vi med kort varsel fick förfrågan om att arrangera SM i Cykelcross och vi kunde 
göra det i fantastiskt väder. Vi fick lovord från cyklister och förbundet på vårt arrangemang och att vi 
hade så många ungdomar som ställde upp i VCK:s färger med fantastiska insatser gjorde det extra 
roligt.  

Vi tar nu med oss denna glädje från 2021 och jag vill som ordförande rikta ett stort tack till alla i 
föreningen. Alla ni medlemmar - det är ni som är föreningen, alla ledare som gör det möjligt att 
bedriva träningarna, alla funktionärer som säkerställer vår planering i alla områden och till styrelsen 
som lägger ner sin själ på att jobba med att hela tiden förbättra och utveckla verksamheten.  

Nu ser vi fram emot ett 2022 där vi kan köra på för fullt.  

Maria Engelfeldt  



Styrelse 2021 
 

Ordförande  Maria Engelfeldt 
Vice Ordförande Jan Stavås 
Kassör  Caj Svensson 
Sekreterare  Victoria Zeeck 
Ledamot  Erik Olsson 
Ledamot  Ulf Bergström 
Ledamot  Johan Alfredsson 
Suppleant  Åsa Wallinder 
Suppleant  Markus Felldin 
 

Revisorer  Valberedning 
 

Lena Svangren  Margareta Berg 
Helena Andersson Rolf Back 
  Mats Viklund 
 
 
 

 

  



 

Vandringspriser för 2020 som utdelades på årsmötet 2021 
 

Årets MTB-cyklist 

Felix Johansson - Eklund 

Michael ”Roddarn” Anderssons vandringspris 

Ellen Felldin 

Tomas Erikssons vandringspris 

Ida Malmström 

Jonas Johanssons minnesfond 

Viktor Wik 

 

                   

Mästerskapsmedaljer 
 

XCO P15   SM Silver Felix Johansson Eklund 

Enduro F15-16 SM Brons Tilde Ekström 

Linje D50   SM Silver  Jenny Eliasson 

Linje D50   SM Brons  Åsa Lundström 

Tempo D50  SM Silver  Jenny Eliasson 

Tempo D50  SM Brons  Åsa Lundström 

CXSM F15-16  SM Silver Alva Felldin 

 

 

 

 



Vår idrotters förutsättningar – anläggning och påverkansarbete 
Under året har vi haft ett antal möten med Västerås Stad gällande samtal om förutsättningar för 
cyklingen. Det har sett lovande ut och sedan har vi varit tillbaka på ruta ett. Den konflikt som är 
mellan Västerås Stad och fastighetsägaren av Rocklunda försvårar planeringen och även våra samtal. 

Vi har under året skickat in svar på översiktsplaner. Ett gällande MTB-spår i Gäddeholm med omnejd i 
samarbete med föreningen Gäddeholms stigcyklister. Vi har även svarat på förfrågan hur vi använder 
området runt Hökåsengropen. I skiftet 2021/2022 har det varit remiss ute gällande Regionens 
Länstransportsplan som vi har svarat på gällande både landsväg, skog och synen på cykeln som 
transportmedel.  

 

MTB Spårgruppen 2021 

 

 

 

Spårgruppen har under året ansvarat för 
skötseln av MTB-spåren i enlighet med 
Skötselavtalet som VCK undertecknade 
tillsammans med Västerås stad i december 
2020.  

 

Avtalet täcker:  

 Rocklundas svarta  
 Rönnby svart  
 Rönnby röd  
 Rönnby blå  
 Rönnby Lista röd vinter/sommar  

Skötselavtalet gäller för ett år i taget och förlängs automatiskt om ingen av parterna säger upp det 
senast 6 månader före avtalstidens utgång. 

Hela 2021 har det varit ett högt tryck på spåren, speciellt under vintern/våren. Förmodligen beror 
det delvis på pandemin som har lockat flera att motionera utomhus, och VCK 
barn/ungdomsverksamhet som ökar dramatiskt, dessutom var vintern/våren snöfattig och blöt vilket 
ledde till ett enormt slitage på spåren. Det i sin tur krävde att vi fick jobba mycket med att lägga 
markduk och köra ut mycket grus.  

Hårda vindar och granbarkborren har fortsatt att orsaka många vindfällda träd. Vi har tagit bort ett 
40-tal träd. 

Allmänt: Vi har röjt buskar och sly längs alla spåren, bättrat på med markduk och grus där spåren har 
slitits hårt, byggt och lagat spänger och broar bl.a. längs Lista-spåret. Bättrat på skyltningen där det 
har behövts, och ersatt trasiga skyltar.  

Det sker alltför ofta att folk slår sönder skyltarna. 

Dialogen med VCK ungdomstränare har varit och är viktig när det gäller prioriteringar och önskemål. 

Staffan och Anders har deltagit i motorsågskurs del A+B. 



Rönnby Blå: Spåret blev färdigt under året. Skyltar är på plats. 

MTB-kartor på Västerås stads hemsida: Vi har stöttat kommunen med gpx-filer och varit 
remissinstans vid uppdatering av stadens hemsida.  

https://www.vasteras.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/mountainbike.html  

Kommunens app Tryggare: Appen fungerar bra.  

 Alla uppmanas att använda den för att anmäla vindfällda träd och andra hinder längs MTB-
spåren.  

 Även VCK och spårgruppen bör använda appen Tryggare när vi ser träd som rasat. På så sätt 
får kommunen en mer komplett information om allt jobb som vi utför jämfört med om vi 
”bara” går ut och åtgärdar det vi har upptäckt utan att anmäla det till kommunen. 

Västerås stad:  

 Vår kontakt Karin Spets är kommunens strateg friluftsliv och håller därmed i samtliga 
utomhussporter. Hon har delegerat många praktiska frågor till Mattias Dahlberg som vi har 
fått en bra kontakt med. 

 I mötet 5 september, deltog även Stefan Tielinen, kommunens strateg idrott. 
 Pernilla Törngren Visit Västerås, har sammankallat flera uppföljningsmöten med alla 

föreningar som deltog i regionens projekt TUCV 2020. Det ger oss bra kontakter. 

Grus: Tidigare fick vi grus av Västmanlands Fastighetsskötsel, men inte nu. Istället har Mälar-Lift AB 
skänkt två stora lastbilslass med grus. Vår slutsats är att arbetet med sponsring/budget är viktiga. 

Gula maskiner: Hittills har kommunen ställt upp och kört ut gruslass med gul maskin till de platser 
längs spåren som vi har anvisat. Tyvärr har vi inte högsta prioritet utan måste ligga på flera gånger 
innan nåt händer. Det kan ta flera månader innan verkställan. 

Virke: Vi har fått överblivet tryckimpregnerat virke tack vare Mattias Dahlberg på kommunen. 

Trails of Västmanland: Som ett av flera resultat av Region Västmanlands projekt TUCV 2020, rullades 
portalen Trails of Västmanland ut under året. Där presenteras våra och hela regionens MTB-leder. Vi 
deltog som remissinstans för att testa beta-versionen. 

Pumptrack: Diskussionerna med kommunen och Rocklunda Fastigheter AB fortsätter angående vårt 
önskemål att anlägga en pumptrack. Det går tyvärr sakta framåt. En delorsak är förmodligen en 
konflikt mellan Västerås stad och Rocklunda Fastigheter AB. 

Sociala Medier: Vi använder Facebook för att annonsera planerat och avslutat arbete. De grupper 
som används är Västerås CK MTB, MTB Västerås, Vi som cyklar MTB i Västerås samt MTB 
Friluftsfrämjandet Västerås.   

Föreningen 
Pga covid har det varit stora svårigheter att få till gemensamma aktiviteter som vi hade hoppats. 
Några har vi kunnat genomföra när restriktionerna har lättats i perioder under året.  

Besked kom att Västerås får arrangera SM-veckan 2024 och där vi har varit en del i arbetet inför 
ansökan med presentation om VCK för RF och Svt. Då vill vi synliggöra vår verksamhet ordentligt.  

Under hösten har vi haft möten och planering med Västerås Tidning. Vi har nu klart att de är vår 
Mediapartner from 2022. Vi vill synliggöra vår verksamhet och hitta bra samarbete tillsammans med 
Västerås Tidning. 



 

Medlemsaktiviteter 
Då Vätternrundan åter igen blev inställd och framflyttad så ordnades en alternativ runda för 
medlemmarna. Detta år utgick vi från Anundshög där det också bjöds på grillade hamburgare och 
fika.  

Mycket lyckad aktivitet där vi kunde samla både landsväg och MTB tillsammans med olika rundor 
men samma start och målplats. Vi hann nästan undan regnet som öste ner den sista halvtimmen, 
men alltjämt glada cyklister.  

 

I samarbete med Tidö slott och deras cykelmuseum var vi på plats vid deras invigning. Delar av vårt 
material från vår utställning då VCK fyllde 100 år hade vi på plats och Thomas Eriksson berättade om 
klubben.  

 
 

Ledare 
Att synliggöra våra ledare är en mycket viktig del. Vi nominerade till Västerås Idrottsallians vår 
duktiga ledare Erik Wik och mycket glädjande och välförtjänt så fick han utmärkelsen ”Årets ledare” i 
Västerås. Nomineringen lyder: 

Erik har tagit ett stort ansvar för den blå gruppen som är den största barn/ungdomsgruppen i Västerås Cykelklubb. Erik 
förmedlar genuin cykelglädje och cykla kan han verkligen. Han inspirerar ungdomar och vuxna ledare att prova och utmana 
sig själva och göra många nya saker i skogen på sin cykel. Med sina erfarenheter som en av Sveriges bästa MTB-cyklister på 
90-talet bidrar han starkt till att andra provar tekniska övningar som utmanar och är roliga. Erik ser möjligheterna i 
terrängen, som vi sedan kan cykla och lära oss av. 

Erik är inte bara fantastisk som ledare och på sin cykel utan tar stort ansvar i planering av träningar och ordnande av 
material till våra ledare. Han har till denna säsong gjort en övningsbank med olika övningar i olika svårighetsgrad för att 
barnen ska lära sig balans och styrka på sin cykel. Dessa finns både beskrivna i text och bild och även filmade moment som 



Erik har spelat in. Erik har också tagit ansvar för att skapa våra nya ledarryggsäckar med innehåll av koner för övningar, 
sjukvårdsmaterial etc som en ledare behöver under träning i skogen. Han är till sitt sätt glad och positiv i mötet med cyklister 
och föräldrar. Erik är mycket idérik och tillför mycket glädje och lust till att utvecklas i vår sport. Erik är mycket omtyckt och 
uppskattad av våra barn och ungdomar. 

 

Många utbildningar ställdes in under året då det inte gick att genomföra och de platser vi hade på 
Svenska cykelförbundets utbildningar avbokades.  

Under oktober månad var det en möjlighet att träffas så då genomförde vi en ledarträff för alla 
ledare i Kungsörstorp. Rodde Vera och Åsa Wallinder hade skapat ett bra upplägg där arbete för att 
utveckla hela klubben från ledarnas syn med Open Space skedde. Många bra input och delar som vi 
nu tar med till kommande års planering. Fredrik Eriksson var där och hade ett utbildningspass för 
landsvägsledarna och kommer fortsätta med barn och ungdomsledarna i början av 2022. Parallellt så 
hade MTB-ledarna ett utbildningspass kring barn och ungdomars träning och rörelse av RF/SISU. 

Vi samverkan nära RF/SISU Västmanland där vi har bra stöd både ekonomiskt och personellt. Som vår 
kontaktperson har vi vår egen hedersmedlem Madeleine Lindberg Wall.  

  

Arrangemang 
Även detta år präglades till en början av restriktioner pga av corona pandemin vilket gjorde att även 
årets upplaga av Västeråscykeln ställdes in. Glädjande nog kunde vi under andra halvåret planera in 
vår del av Västmanlands cup, KM, Anundsloppet, King and Queen of Rocklunda samt årets höjdpunkt. 
SM i cykelcross i Gropen Hökåsen. 

 

Arrangemangsgruppen, som ska vara den drivande delen av våra arrangemang, har bestått av 
följande personer: Maria Engelfeldt, Jan Stavås, David Johansson, Rolf Back, Mats Viklund samt 
Anders Håkansson  

Under SM kompletterade gruppen med Johan Lindkvist, Ulf Bergström samt Thomas Kustvik. 
 
Gruppen vill tacka alla medlemmar som ställt upp, utan er hjälp skulle det inte fungerat. 
 



Anundsloppet 
Det 81:e Anundsloppet den 12 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 kunde genomföras utan några restriktioner. Normalt brukar denna tävling genomföras 
i solsken, i år fick dock några klasser rikligt med regn. 
 
Våra funktionärer hjälpte till att säkerställa en bra genomförd tävling och tillsammans med våra 
samarbetspartner Skoda/ MØller Bil, Ramirent, Vafab Miljö kunde vi ge service till deltagarna, 
funktionärer och tävlingsledning. 
 
Totalt deltog 146 cyklister i 11 klasser, allt från yngsta flickor/pojkar till elit. Av deltagarna var 12,3% 
tjejer/damer vilket är en minskning från förra året. 
 
 
Resultat 
Klass Flickor 10-12 år, 11,4 km (3 varv) 
1:a Ellen Felldin, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 10-12 år 11,4 km (3 varv) 
1:a Albin Martinsson, Västerås Cykelklubb 
2:a Theo Winell, Cykelklubben Hymer 
3:a Oscar Bjälkengren, Södertälje Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 13-14 år, 22,8 km (6 varv) 
1:a Victor Ernst, Västerås 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 Erika Ingves, IK-32 
2:a Linnea Djignagård, Friluftsklubben Trampen 
 
Klass Pojkar 15-16 år, 57 km (15 varv) 
1:a Felix Johansson, Västerås Cykelklubb 
2:a Fabian Berglund, Södertälje Cykelklubb 
3:a Isak Liljeqvist, Larsmo IF 
 

 
 
Klass Herrar Junior, 57 km (15 varv) 
1:a Neo Viking, Södertälje Cykelklubb 
2:a Gustav Thorén, Idrottsklubben Hakarpspojkarna 
3:a Jesper Lindberg, TWD-Länken 
 
Klass Herrar Senior, 57 km (15 varv) 
1:a Jo Lenaerts, Cykelklubben Hymer 
2:a Björn Gustafsson, Baroudeur Fietsclub 
3:a Andreas Ringvall, Sala Cykelklubb 
 
Klass Damer Junior, 57 km (15 varv) 
1:a Ida Malmström, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Damer Elit, 57 km (15 varv) 
1:a Marlin Brown, Cellexir Cycling Club 
1:a Carin Winell, Cykelklubben Hymer 
3:a Noor Odeheim, IF Mantra Sport 
 
Klass Herrar Elit, 83,6 km (22 varv) 
1:a Rasmus Käll, Falu Cykelklubb 
2:a Wincent Wallinder, Team IBT BH Carl Ras 
3:a Edvin Lovidius, Södertälje Cykelklubb 
 

 
Tävlingsledare, Jan Stavås 



Deltävling Västmanlands Cup 
Årets deltävling genomfördes som ett MTB-lopp på Björnö, spåret gick i terrängen kring 
slalombacken.  
 
Ett uppskattat evenemang av både tävlande som publik, trotts att några av hiten kördes i regn. 
 
Totalt deltog 66 nybörjare, 47 ungdomar och 32 med licens, summa 145 mot föregående års 58 
Av deltagarna var 20 % tjejer/damer. 
 
 

  
Foto Bengt Almgren   Foto Bengt Almgren 

 
Tävlingsledare, David Johansson 
 

KM 
I tempo-KM den 29:e augusti var det totalt 19 cyklister som kom till start. Den regerande 
mästarinnan Jenny Eliasson fick inte chansen att försvara titeln, då landslagsuppdrag stod i vägen för 
hennes deltagande. Jessica Nordström blev ny mästarinna med tiden 21:46. Hon vann med 7 
sekunders marginal före Eva Gustavsson. Trea blev Erica Danielsson.  

Bland herrarna höll Johan Holm för favorittrycket då han med tiden 18:55 tog hem titeln som 
klubbmästare. Ludwig Ernst kom på andra plats och Per Flyckt blev trea.  

Tävlingen avgjordes i goda väderförhållanden och i samband med prisceremonin var det flertalet 
åskådare som tillsammans med de tävlande avnjöt det goda fikat i målområdet intill klubbstugan i 
Anundshög. 

 
Tävlingsledare, David Johansson 
 
KM i MTB kördes i år som tre deltävlingar med ett poängsystem som grundade sig på den tävlandes 
placering samt i viss mån antalet deltagare i deltävlingen. 

Klasserna var: D14- H14- D15+ H15+ 

Första deltävlingen genomfördes i samband med Västmanlands Cup deltävling på Björnön där alla 
VCK medlemmar automatiskt även deltog i KM. 

Då Västmanlands Cup har en helt annan klassindelning än KM fick alla vinnare samma KM-poäng 
oavsett vilken klass man deltog i. Därför finn det flera vinnare för deltävling 1 i vissa klasser  

Totalt deltog 53 VCK cyklister i deltävling 1 



Vinnare: 
D14- Alva Felldin / Ellen Felldin /Heidi Johansson 
H14- Emil Östlund / Erik Fransson / Oskar Liljeros / Leo Fransson /  
D15+ Annika Jonsson 
H15+ Isak Moberg 

 

Andra deltävlingen kördes som ett tempo lopp med individuell start. Banan var en blandning av 
Rönnbys svarta och röda bana. Banans längd var 4,2km 

Totalt deltog 21 cyklister 

Vinnarna: 
D14- Alva Felldin 
H14- Emil Östlund 
D15+ Annika Jonsson 
H15+ Mårten Berglind 

 

Tredje deltävlingen kördes i samband med King and Queen of Rocklunda 

 
Vinnarna: 
D14- Alva Felldin (1 varv) 
H14- Elof Axman (9 varv) 
D15+ Mari Viklund (8 varv) 
H15+ Mats Viklund (14 varv) 

Efter de tre deltävlingarna har följande KM mästare i MTB korats: 

 
D14- Alva Felldin 
H14- Emil Östlund 
D15+ Annika Jonsson / Kristina Bäckstrand (Delad förstaplats) 
H15+ Mårten Berglind 

King and Queen of Rocklunda 
Årets upplaga gick av stapeln den 9 oktober. Loppet skapades som en utmaning för dem som vill veta 
hur många varav man orkar cykla, springa eller gå i Rocklundaskogens MTB bana och under max 10 
timmar. 
 
Segrare i herrarnas cykelklass blev Erik Åkesson på smått oroliga 22 varv, i damklassen vann Mari 
Viklund med 8 varv.  
 
Klassen löpning vanns av Erik Källberg samt Sofia Åkesson med 12 respektive 6 varav. 
 
Stort grattis till segrarna och till alla som deltog och därigenom bidrog med pengar till 
Barncancerfonden. Sedan starten 2014 har tävlingen bidragit med 67 000 kr varav årets bidrag 
landade på 8 000 kronor. 
 
Tävlingsledare, Mats Viklund 



CXSM 2022 
Äntligen fick klubben arrangera detta SM, helgen den 20 – 21 november genomfördes tävlingen som 
hölls i och runt om badgropen i Hökåsen. Arenan, känd som Groopencross sedan första racet 2015, 
bjuder på en varierad terräng med mycket sand. Det är inte för inte som vi kallar Groopencross för 
Sveriges motsvarighet till Zonhoven! Vi utlovade en vacker och utmanande bana i en häftig 
tävlingsmiljö, något som både tävlande, kommissarier och förbundet höll med om. 

Våra funktionärer hjälpte till att säkerställa en bra genomförd tävling och tillsammans med våra 
samarbetspartner, Ramirent, Hyrtältet, ICA Hökåsen samt Vafab Miljö kunde vi ge service till 
deltagarna, funktionärer och tävlingsledning. 
Arrangemanget fick stor medial uppmärksamhet via bland annat SVT, VLT och Västerås tidning.  
 
 
Totalt deltog 135 cyklister i 16 klasser, allt från yngsta flickor/pojkar till elit. Av deltagarna var 23,6% 
tjejer/damer. 
 

 

                 
 
 

                  
Foto: Bengt Almgren 

 

  



 

Resultat 

Klass Flickor 10-12 år, tävlingstid 20 min (ej SM) 
1:a Elsa Widell, Borås Cykelamatörer 
2:a Ellen Felldin, Västerås Cykelklubb 
3:a Izabella Jansen, Uddevalla Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 10-12 år, tävlingstid 20 min (ej SM) 
1:a Oliver Emanuelsson, Cykelklubben Wänershof 
2:a Henry Deckner, Tyresö Cykelklubb 
3:a Elof Axman, Västerås Cykelklubb 
 
4:a Oskar Liljeros, Västerås Cykelklubb 
6:a Frans Nässén, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Flickor 13-14 år, tävlingstid 30 min 
1:a Elinore Nilsson, IK Trasten 
2:a Linnea Nilsson, IK Trasten 
3:a Nora Fransson, Falu Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 13-14 år, tävlingstid 30 min 
1:a Theo Alkell, Cykelklubben Uni 
2:a Isak Unger, Falu Cykelklubb 
3:a Elias Wändel, Uddevalla Cykelklubb 
 
4:a Erik Fransson, Västerås Cykelklubb 
 
Klass Flickor 15-16 år, tävlingstid 40 min 
1:a Elin Ålsjö, Cykelklubben Uni 
2:a Alva Felldin, Västerås Cykelklubb 
3:a Olivia Palmqvist, Knivsta Cykelklubb 
 
Klass Pojkar 15-16 år, tävlingstid 40 min 
1:a Vilmer Ekman, Biketown Cycling Club 
2:a Nils Johansson, Idrottsklubben Hakarpspojkarna 
3:a Victor Hedeås, Varbergs Mountain Bike Club 
 
Klass Herrar 30, tävlingstid 40 min 
1:a Martin Söderström, IK Rex 
2:a Sebastian Hogdahl, Hudiksvalls Cykelklubb 
3:a Jon Bokrantz, Aktivitus Sports Club 
 
 
 
 
Tävlingsledare, Jan Stavås 

 
Klass Herrar 40, tävlingstid 40 min 
1:a Johan Midelf, Länna Sport Cykelklubb 
2:a Manfred Kronbrink, Aktivitus Sports Club 
3:a Mikael Kippilä, Järfälla Cykelklubb 
 
9:a David Wickström 
 
Klass Herrar 50, tävlingstid 40 min 
1:a Anders Ljungblad, Göteborgs Cykelklubb 
2:a Henrik Hegender, Borgholm Cykelklubb 
3:a Mats Allerstrand, Djugårdens IF Cykelförening 
 
Klass Herrar Junior, tävlingstid 40 min 
1:a Paul Greijus, Länna Sport Cykelklubb 
2:a Alvin Dahl, ML Sports Club 
3:a Ville Merlov, Roslins Cykelklubb 
 
Klass Damer Junior, tävlingstid 40 min 
1:a Alma Johansson, Mölndals Cykelklubb 
2:a Tilda Hylén, Falu Cykelklubb 
3:a Stina Kagevi, KIA Cycling Team Cykelklubb 
 
Klass Damer Veteraner, tävlingstid 40 min 
1:a Frida Wikström, Cykelklubben Uni 
2:a Anneli Persson, Cykelklubben Master 
 
Klass Damer Senior, tävlingstid 40 min 
1:a Clara Lundmark, Norbergs Cykelklubb 
2:a Hanna Johansson, Team Jarla Cykelklubb 
3:a Anna Eriksmo, Beijers Coaching Cykel Klubb 
 
Klass Herrar Senior, tävlingstid 60 min 
1:a David Eriksson, Giro Cycle Club 
2:a Filip Mård, KIA Cycling Team Cykelklubb 
3:a Henrik Jansson, HiQ Sports Club 
 
Klass Damer U23, tävlingstid 40 min 
1:a Felicia Andersson, Cykelklubben Master 
2:a Amanda Mikaelsdotter, Motala AIF Cykelklubb 
3:a Ida Ullstrand, Kolmårdens Mountainbike Klubb 
 
Klass Herrar U23, tävlingstid 40 min 
1:a Filip Mård, KIA Cycling Team Cykelklubb 
2:a Emil Lindgren, Team Ormsalva Athletic Club 
3:a Filip Stark, Team Ormsalva Athletic Club 

 
  



Tävling 
 

Västmanlands Cup 2021 

 
I år har det körts sex stycken deltävlingar, två landsväg och fyra MTB. 
Det har varit totalt 243 deltagare från 13 olika föreningar. 
VCK har haft hela 60 deltagare som cyklat Västmanlands Cup 2021! 
Jättekul att så många ställt upp och det blev flera pallplatser i tävlingsklasserna, som är från 10 år och 
äldre!  
 
F10-12 Freja Mogren 1:a 
F10-12 Ellen Felldin 3:a 
P10-12 Emil Östlund 1:a 
P10-12 Albin Martinsson 2:a 
P10-12 Frank Sundberg 3:a 

F13-14 Alva Felldin 2:a 
P13-14 Erik Fransson 3:a 
D+17 Annika Jonsson 1:a 
D+17 Kristina Bäckstrand 2:a 
H+17 Isac Morberg 1:a 

 
 
 
Mountain bike SM 2021 

 
Torsdag-Söndag V31 kördes Mountainbike SM i Skatås, Göteborg. Ett mycket fint arrangemang av CK 
Masters och det blev riktigt spännande tävlingar på en tuff och utmanande SM-bana!  
VCK hade 9 deltagare med i tävlingarna där Felix Johansson Eklund körde till sig ett SM-silver i 
Mountainbike XCO! Grattis Felix!! 
 
Resultat SM XCO 

 
P9-10 Oskar Liljeros 6:a 
F11-12 Ellen Felldin 10:a 
P11-12 Frans Nässén 37:a 
P11-12 Frank Sundberg DNF 
F13-14 Alva Felldin 14:e 

P13-14 Erik Fransson 47:a 
P15-16 Felix Johansson Eklund 2:a 
Junior Isac Morberg 23:a 
H50 Christer Wahl 20:e 

 
SWE-Cup Lugnet XCO Falun 

 
Tufft race på Lugnets tekniska, backiga bana. 
VCK hade 8st cyklister till start.  
Flera pallplaceringar och riktigt grymt kämpat av alla! 
 
P9-10 Oskar Liljeros 3:a 
F11-12 Ellen Felldin 2:a 

F13-14 Alva Felldin 3:a 
P15-16 Felix Johansson Eklund 2:a 

 
 
 
 



SWE-Cup Borlänge Tour 

 
Tävlingen som brukar gå som en 3-dagars tour kördes i år endast som en dag på grund av covid-19. 
Banan ligger vid Mellsta i Borlänge och är en snabb, lättåkt bana som blir väldigt anstängande då 
tempot blir högt. 
10st VCK:are på startlinjen kämpade stenhårt och vi knep några pallplatser! 
 
F11-12 Ellen Felldin 3:a 
P15-16 Felix Johansson Eklund 1:a 
 
SWE-Cup BCA-Racet Borås 

Banan vid Kransmossen i Borås bjuder på en härlig blandning av tekniska partier, stigar och tuffa 
backar. VCK ställde upp med 3st cylister. 
 
P9-10 Oskar Liljeros 4:a 
P15-16 Felix Johansson Eklund 3:a 
Junior Isac Morberg 20:e 
 
SWE-Cup Järfälla XCO 

 
Tävlingen gick vid Brukets Backe i Järfälla. Denna bana är värd för Mountainbike-SM 2022 och är en 
kul bana med mycket höjdmeter då den går uppför slalombacken. Kul att VCK samlade hela 12st 
cyklister på startlinjen och det blev flera pallplaceringar! 
 
P9-10 Oskar Liljeros 1:a 
F11-12 Ellen Felldin 2:a 
P15-16 Felix Johansson Eklund 3:a 

D40 Kristina Bäckstrand 2:a 
 

 
SWE-Cup Huskvarna Tour 

 
Mycket välordnad och rolig tour som startade på Fredagen med ett tufft Bergstempo uppför 
slalombacken vid Huskvarnaberget. Lördagen kördes det XCO och Söndagen avslutades med XCC 
tempo. Det delades ur Rosa ledartröjor i alla klasser efter varje dags race och sedan slås resultaten 
från de tre dagarna ihop till en resultatlista. Oskar Liljeros segrade i klass P9-10. 
 
P9-10 Oskar Liljeros 1:a 
Junior Isac Morberg 19:e 
 
 
SWE-Cup Hallbyrundan 

 
Avslutande tävling i SWE-Cup kördes som en 2-dagars tävling hos IF Hallby nedanför Jönköping på 
deras fina anläggning med härliga banor. 



Lördag kördes XCC tempo och Söndag kördes XCO. VCK representerades av Oskar, Felix och Isac som 
alla kämpade riktigt bra!  
 
P9-10  Oskar Liljeros 1:a 
P15-16  Felix Johansson Eklund 5:a 
Junior  Isac Morberg 12:a 
 
 
 
Utöver dessa tävlingar så har flera av VCK´s ungdomar gästspelat i andra serier som Upplands Cup 
och Sörmlandsserien med goda resultat. 
 
Cykelcross 

Några VCK:are testade i år sina vingar inom cykelcross Det blev ett par race med deltagande från 
VCK.  
 
Resulat från övriga SWE-cup tävlingar: 
 

Hagströmska SWE-cup 

 
H40 David Wikström 11:a 
 
Uppsalacrossen SWE-cup 

 
H40 David Wikström 11:a 
 
Stockholm cyclocross weekend 

Dag 1: 
F10-12 Ellen Felldin 1:a 
F15-16 Alva Felldin 2:a 
H40 David Wikström 14:e 
 

Dag 2: 
F10-12 Ellen Felldin 1:a 
F15-16 Alva Felldin 2:a 
H40 David Wikström 18:e 

  



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. 

2021 blev en rolig och efterlängtad säsong efter en periods uppehåll på grund av restriktioner, där 
Tilde Ekström gjorde mycket fina resultat och äntligen fått flera nya ansikten i hennes damklass att 
köra tillsammans med. Jacob Ektröm har kommit tillbaka efter en lång period av rehab och får kvitto 
på första tävlingen att detta gjort gott för både kropp och resultat. Linus Ekström inleder sin 
tävlingskarriär i Enduro! 

MTB Enduro säsongen 2021 inleddes med Swecup/EWS Qualifier i Åre, en tuff och utmanande 
tävling med långa specialsträckor. Tilde vann flickor 15-16.   
En kombinerad Swecup/SM kördes sedan i natursköna Järvsö bike park, där Tilde tog brons i flickor 
15-16. Jacob tvingades tyvärr bryta pga ryggskada. Sedan kördes Swecup Falun i Källviksbacken, här 
vann Tilde flickor 15-16 och detta blev Jacobs första tävling för säsongen då ryggskada satt stopp för 
tidigare tävlingar. 
Swecup avslutningen kördes i Isaberg där Tilde blev 3'a och vann Swecup totalen. Jacob drog tyvärr 
av kedjan på sträcka två, men slutade trots det på en fin 17e plats och  Linus körde sin första 
Endurotävling i motion kort för pojkar 10. 
 

                
 

                        



Landsväg 
 
Då vi har få ungdomar som tävlar på landsväg så jobbar vi med samverkan. Ida Malmström har varit 
en del i Svealand cycling team för att kunna träna tillsammans med fler tjejer från olika orter. De 
började segt med tävlingar på motorbanor och även linje-sm kördes på motobanan pga Corona-
restriktioner.  
Men i juli kom säsongen igång på riktigt och Ida åkte till Norge med Svealand cycling team, för att 
köra Tour te Fjells. Otroligt tuffa men också väldigt lärorika dagar. De tävlade bland norska fjordar 
och dalgångar, på asfalt och grus i riktigt kallt och regnigt väder alla dagar.  
Därefter åkte Ida direkt till Tidaholm för U6. Även det otroligt utmanande och roligt. Det var då hela 
Svealand cycling teamet, så när de inte tävlade var det att heja på de andra tre lagen i teamet som 
stod på schemat. De åkte från regn och några få plusgrader i Norge till strålande sol och över 30 
grader i Tidaholm. Att tävla och återhämta sig i den värmen var utmanande. Laget gjorde fint ifrån sig 
i alla klasser, flickor 15-16 vann lagtävlingen och totalen och juniortjejer stod upp fint mot dameliten 
och hela isländska landslaget. I augusti väntade tempo-SM, även den i svensk högsommarvärme. 
 
Under hösten blev det klubbtävlingar igen. Ida tar med mig många fina lärdomar och roliga minnen 
från hösten men också en tacksamhet för alla hejarop och stöttning från alla på sidan! Ida ser fram 
emot ytterligare en säsong av tävlingar och att få representera VCK! 
 
 

 
 
I augusti genomfördes tempo-SM i svensk högsommarvärme. Där hade vi flera deltagare och bland 
ungdomarna så var det Ida Malmström, Ludwig Ernst och Victor Ernst som deltog. Jenny Eliasson tog 
hem ett SM-silver och Åsa Lundström ett SM-brons i klassen D50. 
 
I SM i Linje så tog Jenny Eliasson hem ett SM-silver och Åsa Lundström ett SM-brons i klasen D50. 
  



Paralypmics 
 
I augusti så åkte Jenny Eliasson tillsammans med Louise Jannering till Tokyo för att delta i 
Paralympics. Jenny är pilot och det är velodromcyklingen som är deras gren tillsammans. De fick en 
fantastisk upplevelse tillsammans och slutade på 10:e plats.  
 
 

               

 

Träningsverksamheten 
 
Barn och ungdom 
Vi tror att tack vare covid så har fler barn och ungdomar hittat till cyklingen. Vi uppstarten av 
säsongen så var det upp emot 140 barn och ungdomar som samlades vid Orientalen för cykelträning. 
Det var en riktigt stor utmaning att få så många nya barn och ungdomar och ledarna fick slita hårt för 
att få ihop grupperna och det saknades många ledare. Detta har gjort att vi till kommande år kräver 
anmälan inför säsongen och vi inte längre kan ha drop-in som vi haft tidigare. Det för att säkerheten 
ska fungera och att vi ska kunna genomföra bra träningar. 
 
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. 
De senaste åren har utvecklats fint för MTB-sidan av cykelsporten och under 2021 har den ökat 
ytterligare. 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 140 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 2021 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. 



 

Foto Andy Horn 

En helg i september åkte ett stort gäng med på vårt avslutningsläger i Säfsen. 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. 

 

Cykling hela livet 
PRO Tour team hade pga corona mycket färre cykelpass i grupp. Mer enskild cykling och med få 
deltagare.  

Under december så genomfördes en föreläsning för målgruppen +65 år. Det var Patrick Rapp från 
Sport Performance Center som pratade om träning hela livet och hur kosten spela roll.  

CX-verksamheten. 
 
CX-träningarna kretsade kring att förbereda inför SM. Träningar för att öva på banan genomfördes 
under helgerna under hösten. Flera av ungdomarna tyckte att CX var riktigt roligt och de peppade 
varandra inför kommande SM. 
  



Landsväg-motion 2021 
Det speciella året 2021 har vi lyckats arrangera 98 träningspass av motionsledarna från april till och 
med september.  

 

 
Intro Lugn1 Medel Medel+ Snabb 

Snitt antal deltagare 
5.7 5.4 12 15 16 

Deltagare 
74 54 567 103 498 

Sträcka (km) 
638 689 4722 604 2541 

Snittsträcka (km) 
53 69 96 86 79 

"Medelsnitt" (km/h) 
25.2 26.4 30.6 31.7 33.5 

Antal pass 
11 10 40 6 31 

Total cyklad sträcka 
(km) 

3,635 3,721 54,640 8,887 39,544 

 

 

Vi fortsätter att jobba med att få in fler ledare och har under hösten på ledarträffen tittat på nya 
upplägg med ledarteam per fartgrupp.  

 

 

Se antal utförda pass de senaste åren i grafen nedan.

 

 
 
 



MTB Motion vuxna 
Vi har fortsatt och utökat vuxendelen inom MTB. Detta utifrån att vi under hela pandemin fortsatt att 
erbjuda utomhusträning tre gånger i veckan mellan april och september, samt en gång i veckan övrig 
tid. Intresset för våra träningar har ökat och vi har numera grupperna vuxen medel, vuxen medelplus 
och vuxen snabb. Vi har under året 2021 även erbjudit en vuxen lugn-grupp, men hade allt för få 
deltagare till den, varför den nu är på paus. En annan nyhet är att vi även inom vuxengrupperna 
använder oss av Laget.se för vår närvaroregistrering och kommunikation med våra deltagare. Rutiner 
kring detta kommer att behöva fortsätta att utvecklas tillsammans med övriga ungdomsgrupper 
under kommande år. Vuxengrupperna är som förut en del av VCKMTB som finns för att främja hela 
familjens idrottande. Vi gör det genom att alltid ha träning samtidigt som ungdomsträningen och 
utgå från samma plats, vi som deltar får egen motion och vi bidrar även med reservtränare och 
funktionärer till ungdomsträningen vid behov. 

 

Ulrika Ahlbäck 

 

Triathlon 
 

Under året har det varit mindre tävlingar än vanligt. Några av våra medlemmar har deltagit i de 
Triathlontävlingar som varit.  

 

Inomhusträningar 
 

Robbans BMX-hall i Heby har vi hyrt under vintersäsongen för ungdomsträning och i slutet av året 
startade vi samarbete med Beyond The Wall Cycling där vi nu genomför ungdomsträningar.  

Inomhuscyklingen i friidrottshallen kunde inte genomföras under 2021. 


