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Ordföranden har ordet
Den goda utvecklingen fortsätter.
När det är dags att sammanfatta 2014 kan jag glädja mig åt mycket i klubbens utveckling. För mig
personligen har det varit lite tyngre med mitt fysiska sönderfall, men åren går ingen spårlöst förbi. Det
kan också vara så att när jag inte kan lägga mig i allt så tar andra ansvar och det blir till gagn för
föreningen.
Jag har i många år efterlyst att vi ska bli fler ledare och i år har vi tagit ett rejält kliv både på
ungdomsledarsidan och på arrangemangssidan med nya tävlingsledare. Jag hoppas vi kan vässa vår
ungdomsverksamhet och våra arrangemang ytterligare nu när vi blivit fler engagerade ledare.
Jag har under året också blivit påmind om nödvändigheten av förnyelsen då jag deltagit i begravningen
av två tidigare ordförande i klubben; Ingvar Hagström och Leif Fjellman.
Vi har fortsätt växa när det gäller antalet licenser och vid en snabb koll av licensregistret hos SCF kunde
jag utläsa att vi hade näst mest licenser av Sveriges cykelklubbar. Detta parat med att vi i år också
lyckats få fler att delta på tävlingar är mycket glädjande. Vi har i år haft över 100 cyklister som tävlat i
klubbens färger. Vi hoppas att det också kan sprida sig i landet så det blir fler på tävlingarna. För när
man tittar i resultatlistor känns det tyvärr inte som om cykelverksamheten i Sverige växer på
tävlingssidan.
Vi har kvar en del utmaningar att jobba med så allt är inte fixat för framtiden. Även om vi fått några
fler tjejer som cyklar så är underskottet fortfarande stort. Vi skulle behöva 100 cyklande tjejer till.
Problemet med att få 15-16 åringarna att fortsatt cykla har vi heller inte lyckats speciellt väl med. Och
sist men inte minst skulle vi behöva ta tag i att få en större klubblokal och kunna anställa någon på
deltid för att sköta klubbens administration som kräver en hel del båda av ordförande, sekreterare och
kassör.
Björn
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CK Master 2013
Styrelse och funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamot
Suppleanter

Björn Rosander
Viktor Recina
Mats Abrahamsson
Mikael Forsby
Emil Backlund
Erik Waldner, Anton Johansson, Frida Blomqvist

Revisorer och valberedning
Revisorer
Valberedning
Funktionärer
IT-ansvarig
Tävlingsansvarig
Utbildningsansvarig
Rekryteringsansvarig
Seniortränare LVG
Seniortränare MTB
Ungdomstränare

Tjejtränare
Licenser
Kläder
Bidrag
LOK-stöd
Anmälan Lvg/MTB
Motionsansvarig LVG
Nationaldagsloppet
SCF Distriktskommissarie
GCF styrelse
Materielansvarig Klubbcyklar

Henry Eriksson och Fredrik Bistedt
Andreas Eriksson (smk.), Markus Lindén, Merve Muller
Tobias Eriksson
Anton Johansson, Fredrik Bistedt
Merve Muller
Fredrik Bistedt
Per Lindberg
Pierre Stjernman
Björn Rosander, Marcus Lindén, Erik Svenske,
Mats Abrahamsson, Joakim Ryttsén, Viktor Recina,
Johanna Simonsson, Per Wallentin
Merve Müller
Björn Rosander
Erik Walldner
Björn Rosander, Mikael Forsby
Karin Nelander
Viktor Recina
Viktor Recina
Styrelse: Anton Johansson, Erik Svenske, Joakim Adolfsson,
Björn Rosander
Björn Rosander
Markus Lindén

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten
Medlemsmöten
Flera medlemsmöten har hållits under året
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Träning
MTB-träning för ungdomar
Ungdomsträningen har fortsatt på i stort sett samma framgångsrika sätt som tidigare år. Trenden med
ett ökande antal ungdomar har fortsatt och speciellt i den yngsta gruppen upp till 10 år har det varit
god tillströmning av nya adepter. Förutom utomhusträningen på torsdagar och lördagar under vår
sommar och höst har det under årets kallare tid liksom tidigare år bedrivits inomhusträning i
Kålltorpsskolan och genomförts vandringar i skogarna kring Partille.
Det ökande antalet ungdomar och det samtidigt ökade antalet ledare har möjliggjort en något mer
konsekvent indelning i träningsgrupper än vad som varit möjligt tidigare år. Ambitionen är att försöka
hålla samman träningsgrupper med gemensam ambitionsnivå och cyklingsförmåga. Allt för att alla
skall ha roligt och få så stor behållning av sin träning som möjligt.
Under hösten har Björn Rosander lämnat över huvudansvaret för ungdomsträningen till Mats
Abrahamsson som tillsammans med de övriga ungdomstränarna kommer att fortsätta att utveckla
klubbens ungdomsträning på MTB
LVG-träning för ungdomar
Även om antalet ungdomar som cyklar landsväg är mindre än på MTB har träningen kunnat fortsätta.
De mer avancerade ungdomarna har dock i huvudsak cyklat med seniorerna.
Downhill-träning
Föreningen har som nämns på annat ställe i verksamhetsberättelsen under 2014 övertagit Kviberg Bike
Park och åter startat upp träning för Downhill sektionen inom föreningen i anknytning till
anläggningen. Träningar och mediaflöde (facebook) har i huvudsak letts av Fredrik Pettersson.
Aktiviteter och träningar har ägt rum en gång i veckan på bestämd dag, samt oftast även en spontan
träning i veckan när vädret tillåtit. Gruppen har flertal gånger även besökt Ale Bike Park och andra
ställen som lämpar sig för Downhill och teknisk cykling. Uppslutningen runt Downhill träning har varit
sparsam i början av året för att senare komma igång innan semestrarna. Träningarna i klubbens regi
hade uppehåll under semestern, men trotts detta var Bike Parken välbesökt hela sommaren. Efter
semestern togs träningarna upp i klubbens regi igen med fasta dagar och tider. Vi hoppas att
kommande säsong skall locka fler ungdomar till Downhill träningarna. Vi har även börjat föra en dialog
med Ale Bike Park gällande att få tillgång till parken under föreningens träningar.
MTB-träning för tjejer
Under våren och hösten höll Merve i tjejträningar. Vid träningarna cyklades på olika stigar i
Delsjöterrängen, varvad med teknikträning. Intresset var stort och deltagarantalet varierade mellan 4
och 15 personer. Det kom många nya tjejer som testade MTB för första gången, men det fanns även
en del vana cyklister som var med på varje träningstillfälle. Utmaningen bestod i att hålla ihop gruppen
och hitta turer som passade alla. Det är bra att ha två ledare men i år fanns inte resurser till detta. Ett
förslag inför nästa år är att ha två grupper, en för tjejer som inte har cyklat så mycket MTB och en
grupp för tjejer som är vana cyklister där man kan ha tävlingslik träning.
LVG-träning för seniorer
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Under 2014 har vi fortsatt med liknande träningsupplägg som tidigare år. Detta innebar att vi körde
mycket ”rundbanerace”, dvs. tävlingsliknande träning på rundbanor i bl.a. Vallhamra, Bergsjön
och Angered. Under högsommaren gav vi oss även iväg på lite längre turer som delats upp i olika
partier med ”fri fart” samt lagtempo. Till skillnad från 2013 har träningarna inte dragit riktigt lika
mycket folk, detta kan bero på att fler klubbar kör samma upplägg som vi gör tex Aktivitus. Vi har även
poängterat att man bör ha erfarenhet av att cyklat i grupp innan man ansluter sig till vårt tisdagspass
vilket också kan ha lett till ett lägre deltagande.
Det är tydligt att intresset för seniorcykling i Göteborg har ökat och i år har detta visat sig i form av en
mer uppstyrd form av pro-tour, mestadels i GP format. Det bör poängteras att i ivern med det fina protour initiativet så har ungdomscyklingen blivit lidande. Det har även noterats att det har tävlats mindre
i år än tidigare år vilket har framgått i summeringen av anmälningsavgifter. En anledning kan vara att
en av de stora tävlingarna i början av säsongen blev inställd. Då initiativet "alla ska med" för mtb
ungdomarna verkar vara mycket lyckat kanske ett liknande initiativ bör göras för de tävlande
seniorerna. Samåkning och boende förekommer redan men kan kanske bli ännu bättre.
MTB-träning för seniorer
Under året har det bedrivits seniorträning på MTB på torsdagar kl 18:00 med samling i samband med
ungdomsträningen. Klubben har färre seniorer som kör MTB jämfört med LVG och träningarna har
därför inte fått samma flyt som LVG-träningen. Några fina pass har det dock blivit. För att få bättre
träningar krävs fler kontinuerligt återkommande seniorer på träningarna. Det har också fungerat bra
och slå samman seniorerna med ungdomarna som kör i röd grupp.

Träningsläger
Träningsläger Girona 4/4-11/4
I år flög inte mindre än 15 stycken mastercyklister till Barcelona för vidare transport till Girona och en
veckas solcykling. Väl på plats möte tre andra klubbkamrater upp, något som gör detta till det största
seniorlägret på länge i klubben. Bland de 18 fanns även en junior och en 15-16. Nytt för i år var att vi
inte använde oss av cykelresor.com utan styrde allt själva. I vanlig ordning avverkade vi ca 80 mil och
ett otal höjdmeter. Vi hade extrem tur med vädret och Katalonien bjöd på fantastisk cykling. Hit åker vi
igen 2015, häng på!
Ungdomsläger Kinnekulle 28-30 Mars
Den 28-30 Mars genomförde vi ett träningsläger för ungdomar i Kinnekulle. Förutom medlemmar från
CK Master deltog cyklister från Mölndals CK, totalt drygt 30 personer i olika åldrar.
På samma sätt som året innan skedde boendet på Falkängens vandrarhem i Hällekis vilka även stod för
frukost. Falkängen ordnade även middag och lunch på den lokala restaurangen. Maten höll god klass.
Cyklisterna delades in i tre grupper efter ålder och förmåga. Totalt genomfördes två pass på lördagen
och ett pass på söndagen. Till skillnad från året innan hade våren anlänt och Kinnekulle visade upp sig
från sin bästa sida med gott väder och torra stigar. På lördagskvällen gicks kommande års
tävlingsprogram igenom tillsammans med en kort genomgång av regler som gäller vid mtb och
landsvägstävlingar.
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MTB-skolor
Påsklovs MTB-skola, 14-17 april 2014 i Skatås.
Första morgon när det var dags att åka och starta MTB-skolan regnade det, när man kommit hem igen
efter de fyra dagarnas vedermödor började det regna igen. Däremellan sken solen mest hela tiden och
det var signifikativt för hela skolan. Vackert väder, inga olyckor att tala om och en väldigt trevlig grupp.
Det var antagligen den största påsklovsskolan med 32 ungdomar som deltog någon dag och 9 stycken
helt nya som var där alla dagar så när som en som avvek på skärtorsdagen. Vi körde enligt det vanliga
konceptet med teknikövningar på morgonen och en tur i skogen efter fikat. Vi kunde speciellt glädja
oss åt att kunna köra en tjejgrupp med minst tre tjejer varje dag. Skogsturerna genomfördes i fyra
grupper så alla fick anstränga sig efter förmåga. Björn Rosander fungerade som ledare och organisatör.
Som vuxna ledare medverkade också Markus Lindén, Nils Kilander, Roland Larsson, Per Wallentin och
en av ungdomarnas pappa. Våra mer rutinerade ungdomar; Axel Abrahamsson, Olof Abrahamsson,
Bazka Johansson, Erik Kilander, Martin Rihkrand och Carl Ryttsén bidrog med att visa och instruera på
ett utmärkt sätt.
MTB-skola 11-15 augusti, 2014
Dagarna innan start för MTB-skolan nådde vi taket för antalet anmälda. När vi samlades första dagen
var vi 42 stycken med ledare varav 18 var helt nya i klubben. Några anmälda saknades men istället dök
det upp några oanmälda. En av de nya upptäckte snabbt att det här inte var något för honom och en
försvann på grund av kullkörning andra dagen men resten hängde med hela veckan med enstaka
dagars frånvaro och vi var nere på 30 cyklister sista dagen då några av klubbens cyklister åkt till
Dalarna för CykelVasan . Dagarna delades in i två sessioner en med övningar i att hantera cykeln och
en med en lite längre cykeltur i skog och mark. I år var vi befriade från allvarligare skador relaterade till
cyklandet. Det var en del lindrigare i kullkörningar första dagarna. Den stora olyckan vara att Björn
halkade på trappen till klubbstugan och slog sig rejält och heller inte kunde cykla de två sista dagarna.
Vi avslutade årets MTB-skola med att köra en liten tävling som ingick i rekryterings-arrangemanget
Postgirot för Kids, där våra nya cyklister deltog.
Vi hade lite otur med vädret då det blev den veckan då en fantastisk sommar upphörde. Prognoserna
varnade för regn varje dag men vi kom undan med en skur som blötte ner oss och antagligen också var
orsaken till Björns fall.
Ett flertal av våra egna ungdomar medverkade som ledare en eller flera dagar. De ska ha ett stort
beröm för hur de tog hand om våra gäster! De som stod för kontinuiteten på ledarsidan var Roland
Larsson och Björn Rosander. Markus Lindén hade förberett genom att se över klubbens cyklar och de
fungerade utan mankemang. Trycket på att låna cykel var ovanligt stort och vi fick be de som anmälde
sig sent att försöka fixa cykel själva om möjligt. Till slut var 9 av klubbens cyklar utlånade vid starten
plus att Roland körde på Björns reservcykel.

Vinterträning
Utomhusträning
Under höst vinter och tidig vår har cykelträningen för ungdomarna kompletterats med
uthållighetsträning i form av lite längre vandringar i Furulund samt löpning i Skatåsterrängen.
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Inomhusträning på Nordic Wellness
Liksom förra året har CK Master haft möjlighet att träna spinning på tisdagar på Nordic Wellness i
Partille. Master har haft tillgång till 15 platser i träningslokalen och samtliga pass har varit välbesökta
med både Master och icke-Master medlemmar. Markus Lindén har hållit i merparten av cykelpassen i
ett träningsprogram som ger mycket god förberedelse för den långa cykelsäsongen

Övriga aktiviteter
Örgryte-Härlanda festvalen, 31 maj 2014
Klubben deltog i festivalen med Fredrik Pettersson, Mick Johansson, Björn Rosander, några cyklar och
lite informationsbroschyrer. Vi hamnade innanför murarna på det som en gång var Härlanda fängelse
och pratade med en del besökare. Tyvärr var majoriteten av besökarna, pensionärer och familjer med
barnvagn, knappast vår målgrupp. Vi hoppas att vår närvaro åtminstone betyder att vi blir en klubb
vars existens fler blir medvetna om.
Övertagande av Kvibergs Bike Park
CK Master förvärvade under 2014 Kvibergs Bike Park ifrån West Coast Bike Association. Parken är
öppen för alla under alla timmar och dagar på året. CK Master bedriver återkommande cykelträning i
Bike Parken för Downhill och MTB åkare i klubben. I parken använder du olika cyklar MTB, BMX, Dirt
och Downhill cykel. KVIBERGS BIKE PARK invigdes 2014-06-06 tillsammans med Nationaldagsloppet
genomförande. För att locka och påannonsera parkens plats och läge inne på Kviberg flyttades Lilla
NDL till Bike Parken där besökarna och deltagarna kunde prova på banorna i parken. Besökarna hade
tillgång till lån cyklar, skydd och hjälmar under dagen. Invigningen av parken genomfördes med en
tävling där Göteborgs bästa Dirt cyklister ställde upp och tävlade med otroliga hopp och volter.
Verksamhet riktad mot allmänheten
Klubben har under året erbjudit uthyrning av cyklar och cykelguider på hemsidan. Det har resulterat i
några uthyrningar av bara cyklar, av cyklar med guide och av bara ledare. Ett att arrangemangen var
ett mycket uppskattat födelsedagskalas för ungdomar som hanterades av Johanna Simonsson.
Elevvalsdagar
CK Master anordnade under VT-2014 två elevensvaldagar för Eriksboskolan i Hjällbo. Under två
heldagar cyklade barn i åldrarna 10-13 år mountainbike i Skatås. Klubben bistod med ledare och
lånecyklar.

Klubbens arrangemang
Sammanfattning av Master Cup 2013
I år hade vi ändrat lite på formatet för Master Cup och genomförde de fyra tävlingar i samband med
den ordinarie lördagsträningen. Det blev lite av en succé med ett betydligt större deltagande än
tidigare. Totalt deltog 66 tävlande i ungdomsklasserna och de nya mamma- och pappaklasserna.
Dessutom tillkom nybörjarna där det inte finns någon sammanlagd tävling och de lär ha varit minst 25
stycken som startade någon gång. Nackdelen med det här formatet är att vår mer erfarna
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tävlingscyklister inte kan vara med då de är borta och tävlar för det mest. Men det gör också att det
inte blir så tufft för de som provar på sin första gång.
Serietävling MTB i Skatås, 14maj 2014
Uppmuntrade av fjolåret ordnade vi åter en serietävling som elimineringslopp med våra specialregler
för heaten, semifinaler och heat mellan närliggande placerade för övriga plus en final. Fjolårets träning
hade gjort susen och allt flöt friktionsfritt trots komplikation med att allt flöt på grund av ett våldsamt
regnade. Vi hade flyttat från området vid klubbstugan till hästhagarna, då vi misstänkte att de skulle
vara svårt att vara vid klubbstugan vid denna tid på året. Sista träningen inför Göteborgsvarvet för
många:
Det dök upp 50 cyklister och deltog varav drygt hälften var från hemmaklubben. Resultatet blev
därefter med segrar för Mastercyklister i de flesta klasser. Nyheten för året var våffelbaket i
serveringen under Antons ledning.
Serietävling MTB Skatås 9 september
Onsdagen den 3/9 arrangerade vi ytterligare en deltävling i Göteborgsserien, denna gång till skillnad
från senaste gången i toppenväder. Vi gladdes över att se dryga 50 cyklister kämpa på ett nygammalt
varv vid Brudaremossen. Efter målgång bjöds alla ungdomar på hamburgare, avslutningsvis var det
väldigt kul att se ett stort gäng unga cyklister från Kungälv på startlinjen.
Nationaldagsloppet
För 10:e året i följd organiserades Nationaldagsloppet med Kvibergs Kasern som bas. För ovanlighetens
skull hade vi en mycket osäker väderprognos inför Nationaldagen och fick också en del regn på oss på
eftermiddagen. Våra depåer och i stort sett alla cyklister hann dock komma i mål utan att bli blöta.
Hela arrangemanget förlöpte även i år utan allvarliga incidenter vilket vi naturligtvis är mycket
tacksamma för.
Strax efter start gick pulsen upp en del i tävlingsledningen då vi drabbades av insikten att vi glömt (!)
prata med Lexby Gård om att sätta upp vårt tidtagningsmål där. Med en stor portion handlingskraft
och diplomati fixade dock Patrik så att vi kunde fullfölja enligt plan.
I år hade vi 783 anmälda cyklister vilket är 89 färre än förra året. Ungefär hälften av anmälningarna
brukar vara efteranmälningar på Nationaldagen, men i år var dessa något färre, vilket med stor
sannolikhet kan förklaras av den osäkra väderprognosen.
I vanlig ordning arrangerades också Lilla Nationaldagsloppet till glädje för många barn och deras
föräldrar.
Ekonomiskt resultat för årets NDL är 54 000 kr, vilket är ca 18 000 kr mindre än förra året.
Förklaringsposter bakom minskningen är färre anmälda, samt betydligt högre kostnader för sjukvård.
Ökad sjukvårdskostnad var ett medvetet val från NDL och CK Master, för att hålla en hög kvalitet på
arrangemanget och vara säkra på att kunna ta hand om eventuella skador på ett tillfredsställande sätt.
En stor del av de dyrare sjukvårdskostnaderna vägdes dock upp av att vi fått ner kostnaderna för
tidtagning och nummerlappar.
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Ett roligt inslag i årets lopp var att vi hade svenska mästaren i linjelopp på cykel Michael Olsson på
startlinjen tillsammans med sitt lag Team Argon 18 Scandinavia. Det vore roligt att etablera NDL som
en sparringrunda där fler elitlag vill vara med för att mäta sig mot varandra!
Det var som vanligt härligt att läsa och på andra sätt ta emot kommentarer från deltagare och publik
om allt från mat och trevliga funktionärer till utmanande och vackra banor samt ett generellt proffsigt
arrangemang. Som vanligt är detta ett resultat av hårt arbete från klubbens medlemmar och övriga
funktionärer. Tack vare våra sponsorer kunde vi också bjuda på ett gediget prisbord vilket resulterade i
många glada vinnare.
Inför nästa år behöver vi fundera på hur vi kan utveckla arrangemanget vidare och bli bättre på att nå
ut med information och marknadsföring. Vi behöver synas i ett allt större utbud av motionslopp på
cykel och vi har flera saker som gör Nationaldagsloppet till något extra; Vi har en mycket utmanande
och vacker bana, hög nivå på deltagarna, och en cykelkunnig arrangör. Låt oss ta vara på det!
Mastertrofén 19 augusti
Vandringspriset vandrade inte långt i den här gången, utan det blev Per Lindberg som fick nöjet att
husera den fula gubben ytterligare ett år. Det blöta och blåsiga vädret tidigare under dagen hade
avskräckt många, men en handfull tappra infann sig ändå för att göra upp om Mastertrofén som bäste
landsvägscyklist i CK Master. Tävlingen kördes liksom i fjol över tre varv på en bana kring Härryda.
Vid första varvning sågs Olof Åström sträcka ut fältet, och ett varv senare hade han fått med sig
regerande mästaren Per Lindberg i en utbrytning. Dessa två visade sig vara starkast för dagen och
kunde ohotade göra upp i en spurt, där Per var den som drog det längsta strået. I gruppen bakom
placerade sig Johan Åkesson före Pierre Stjernman.
CK Masters MTB-Race
För tredje året i rad anordnade klubben CK Masters Mountainbike Race, denna gång
lördagen den 21 september vilket var något senare än föregående år. Tävlingscentrum var belaget vid
hästhagarna i Skatås där Lisebergs Campings faciliteter för dusch och kafeteria används för ett smidigt
arrangemang. Tyvärr medför platsen en begränsning vad gäller åskådarnas möjlighet att se åkarna mer
än en gång per varv.
För att underlätta arrangemanget delades starterna upp i två huvudblock där de yngre klasserna och
sportklasserna cyklade en kortare bana på 3.8 km medans de äldre körde den fulla slingan på 5.2 km.
Dessutom körde nybörjarna en 1 kilometersslinga runt hästhagarna. Efter en del kritik att banorna var
för tuffa för ungdomarna användes delar av 5-kilometersspåret för att undvika den värsta stigningen
upp för Brudarebackens topp på den kortare banan.
Tävlingen avlöpte utan några större missöden. De utmanande banorna gillas av åkarna, även om
många anser att grussträckorna är för långa. Totalt var 108 åkare föranmälda, men 139 åkare startade.
CK Masters ungdomar stod för fina insatser och segrade i två tävlingsklasser, P10-12 och P15-16
genom Axel Wallentin och Oskar Recina. Landslagsåkaren Matthias Wengelin vann herrar elit och gav
banan beröm.
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Tävlingen har potential att utvecklas ytterligare inför kommande år. Styrelsen har ansökt om SWE-cup
status vilket förhoppningsvis ökar deltagarantalet. Att göra tävlingen mer publikvänlig samt att försöka
minska längden grussträckor är andra åtgärder som kan förbättra arrangemanget.
Nightmare Classic 8 november
Årets upplaga av Nightmare Classic gick av stapeln den 8 november vid klubbstugan. Så snart mörkret
lagt sig över Skatås gav sig ungdomsklasserna ut på sina varv på den blöta banan. Här var det stor
dominans av Mastercyklister bland de startande, med hemmaseger i de flesta klasserna. Strax därefter
var det seniorernas tur, och där var det ingen mindre än gamle MTB-kungen Roger Persson som var
först i mål.
Som vanligt fanns varm korv och fika till försäljning, och våra duktiga funktionärer såg till att det blev
ett lyckat arrangemang. Det man däremot skulle önska sig till nästa år är fler deltagare. Kanske måste
vi bli bättre på att marknadsföra denna tävling, som ju är ett av Sveriges äldsta MTB-lopp och tillika det
enda som körs i mörker. I år var det sammanlagt var det 45 personer som tävlade, nybörjare
inkluderade.
Posttrampet for Kids
Posttrampet for Kids arrangerades två gånger under året. Ett med alla nybörjarna sista dagen på MTBskolan i augusti och det andra dagen efter i samband med Master Cup, med cirka 30 deltagande
ungdomar.
CX-SM samt cup-avslutning i CX-Swecup 15-16/11
Tillsammans med GCK och MCK arrangerade CK Master återigen cx-tävlingar vid Slottsskogsvallen.
Precis om förra året hade vi ansvar för café, start och mål. Med förra årets erfarenheter i ryggsäcken
var vi bättre förberedda med både funktionärer och planering. Ca 150 cyklister ställde upp i SM, något
färre körde dag två. Återigen hade vi tur med vädret även om det blev ordentligt lerigt på sina ställen.
Vi fick klagomål angående seedning andra dagen och ser till att hålla bättre ordning på kommissarierna
till nästa gång. Crossen växer så det knakar och CK Master är utan tvivel en av de ledande föreningarna
inom denna hjärtevarma disciplin.
Alla skall med – att initiativ för ökat tävlingsdeltagande
För att främja tävlandet bland klubbens många tränande ungdomar och göra det enklare för ovana att
finna sig tillrätta i den kanske ovana tävlingsmiljön startades initiativet ”Alla Skall Med”. Ett antal
lämpliga tävlingar i närområdet valdes som Alla Skall Med tävlingar. På evenemangen fanns klubbens
yta tydligt utmärkt med tält och flaggor och ledare fanns på plats för att hjälpa de mer ovana
tävlingsdeltagarna med anmälningar, nummerlappar och starttider. Samordnad samåkning från
klubbstuga anordnades och förutom nämnda tält och flaggor anskaffades även cykelhållare för
utlåning till föräldrar. Initiativet stöttades av kommunen som bidrog med medel. Resultatet blev
mycket bra och en fortsättning planeras för kommande år.
Medarrangör till Göteborgsgirot 2014
För andra åtet genomfördes Göteborgsgirot, i år den 3-4 maj. Arrangörer är Frölunda HC och GAIS med
stöd av CK Master, Mölndals Cykelklubb och Göteborgs Cykelklubb. Nyheter för året var att start och
mål för alla loppen var på Ullevi, Stadsgirot (lvg) kompletterades med ett kortare lopp - 3,5 mil 10

Halvgirot. För MTB-delen som gick på söndag arrangerades det ett ShortRace för ungdomar upp till 16
år som också var distriktsmästerskap. CK Master ansvarade för MTB Girot, 37 km alt 25 km. 37 km
loppet är både ett motionslopp och samtidigt en nationell tävling. Totalt deltog 736 personer i de "tre"
MTB-loppen", kvinnor och män. Tävlingsdelen lockade totalt 79 personer. Tävlingsledare var Fredrik
Bistedt. Banan var i stora drag den samma som året innan. Masterstart gick från Ullevi till Stora Torp
där den riktiga starten skedde. Därefter cyklade man via Skatås, Härlanda tjärn, Bohusleden till
Blacktjärn, längs golfbanan vid Ugglemossen, längs Stora och Lilla Delsjön för att återigen komma in i
Skatås och till slut i mål på Ullevi. Funktionärer från CK Master ägnade en helg åt banförbättrande
åtgärder, som att bygga spänger, röja skog/sly och buskar samt att grusa vissa knöligare partier i syfte
att förenkla för det kortare loppet. Totalt deltog 25 personer i denna aktivitet. Banan markerades upp
en vecka innan loppet. Tyvärr finns det många personer som river ner och ändrar markeringen så det
fick kontrolleras lördag kväll och söndag morgon. Tur var det, för mycket kan hända med pilar i skogen
över en natt. 6 personer stod för banmarkeringen. CK Master bemannade även upp med 5 zonchefer
som ansvarade för säkerhetsvakter längs banan, depåchefer och master cyklister från Ullevi till själva
starten vid Stora Torp. Totalt engagerades 18 funktionärer tävlingsdagen.

Tävlingar och resultat
Mountainbike SM i Jönköping
SM i mountainbike 2014 avgjordes vid Hallbystugan utanför Jönköping. Det var ett välarrangerat SM
som fick genomgående positiva omdömen bland åskådare och cyklister. Att det var ett strålande
sommarväder bidrog självklart också till den goda stämningen. De välbyggda banorna var både
publikvänliga med många passager i närheten av tävlingscentrum, och utslagsgivande med gott om
backar både uppför och nedför. Trenden med mycket tekniska passager fortsatte också, här i form av
bland annat ett respektingivande högt dropp och en klurig trappa av stockar. CK Master var
välrepresenterat, totalt ställde 15 mastercyklister upp i XCE och 21 i XCO. Klubbens främsta placering
stod Olof Abrahamsson för i klassen P13-14 med silver i XCE. Övriga framskjutna placeringar var Per
Lindberg H30 med en 4:e plats i XCO, Två 6:e platser i XCO ungdom genom Oskar Recina P15-16 och
Olof Abrahamsson P13-14.
Resultat
Även i år blev det många fina resultat för Master cyklister i alla åldrar. Det redovisas placering 1 till 3 i
respektive tävling. Vid SM redovisas samtliga placeringar.
Östgötaloppet
1:a Hannes Forsby, Junior

Luleå CK Tempo
1:a Göran Töyrä, H60

Örestad tempo
1:a Hannes Forsby, Junior

Svenska Mästerskapen Linje
5:a, Hannes Forsby, Junior

Örestad linje
1:a Mikael Forsby, H50

Svenska Mästerskapen Tempo
11:a Hannes Forsby, Junior

Varberg 2-dagars, dag 1
1:a Martin Claesson, H40
2:a Merve Müller, DElit

83:e Västboloppet
2:a Hannes Forsby, Junior
Svenska Mästerskap XCE
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Alingsås MTB Challenge Lör
1:a Olof Abrahamsson P13-14
2:a Rasmus Linden NybP8-10
3:a Elias Lindén P10-12
Alingsås MTB Challenge Uphill
1:a Oskar Recina P15-16
2:a Olof Abrahamsson P13-14
3:a Axel Abrahamsson P13-14
SM Marathon MTB
2:a Per Lindberg H30
17:e Tobias Eriksson H 30

Varberg 2-dagars, dag 2
3:a Per Wallentin HSport
GBG girot Short Race (DM)
1:a Olof Abrahamsson P13-14
2: Carl Ryttsén P13-14
3: Bazka Johansson P13-14
1:a Tove Dandell F10-12
2:a Elias Lindén P10-12
3:a Johan Svenske P10-12
Billingeracet
2:a Carl Ryttsén P13-14
Halmstad 2-dagars. Prolog
3:a Hannes Forsby, Junior
2:a Per Lindberg H30
Halmstad 2-dagars. GP
3:a Per Lindberg H30
Halmstad 2-dagars. Linje
1:a Hannes Forsby, Junior
Halmstad 2-dagars.
Slutplacering
1:a Hannes Forsby, Junior
3:a Per Lindberg, H30
Kinnekulleloppet
1:a Hannes Forsby, Junior
Uddevalla Tempo
1:a Mats Berntsson, Senior

PCK 2-dagars Linje
3:a Alexander Andersson Elit
CK Masters MTB Race
1:a Oskar Recina P15-16
1:a Axel Wallentin P10-12
1:a Magnus Ahlqvist H50
2:a Per Gustavsson H50
2:a Anna Wallentin F10-12
Lidacrossen Dag 1
3:a Axel Abrahamsson P11-14
1:a Olof Abrahamsson P15-16

2:a Olof Abrahamsson P13-14
22:a Bazka Johansson P13-14
23:a Carl Ryttsén P13-14
24:a Jona Berndtsson P13-14
36:a Axel Abrahamsson P13-14
44:a Albin Svenske P13-14
45:a Adrian Smeds P13-14
5:a Pierre Stjernman H30
8:a Axel Wallentin P10-12
20:a Elias Lindén P10-12
36:a Johan Svenske P10-12
11:a Oskar Recina P15-16
27:a Erik Thörnqvist P15-16
17:e Markus Lindén H40
18:e Anders Berndtsson H40

10:a Martin Claesson H40
16:e Rickard Rundberg H Elit

Svenska Mästerskap XCO
6:e Oskar Recina P15-16
6:e Olof Abrahamsson P13-14
15:e Bazka Johansson P13-14
19:e Jona Berndtsson P13-14
25:e Axel Abrahamsson P13-14
26:e Carl Ryttsén P13-14
34:e Hugo Hilmersson P13-14
41:a Albin Svenske P13-14
43:e Adrian Smeds P13-14
10:e Axel Wallentin P10-12
18:e Elias Lindén P10-12
37:e Johan Svenske P10-12
11:e Martin Claesson H40
11:e Pierre Stjernman H30
22:a Emil Backlund HElit
27:e Anders Berndtsson H40
34:e Markus Lindén H40
30:e Daniel Lägersten H30
17:e Tove Dandenell F10-12

Veteran SM Linje
12:a Johan Åkesson Elit
33:a Mikael Forsby H50

West Heat Cyclo Cross Race
2:a Pierre Stjernman H
Superklass
West Heat Cyclo Cross Race
1:a Pierre Stjernman H
Superklass
1:a Olof Abrahamsson P15-16
3:a Axel Abrahamsson P11-14
Göteborgscrossen dag 1
1:a Agnes Abrahamsson F11-14
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USM Tempo
11:a Oskar Recina P15-16
Rekordmilen
1:a Göran Töyrä H60
Sävast MTB
1:a Göran Töyrä H60
Veteran SM Tempo
8:a Hannes Forsby Junior
14:e Mikael Forsby H50

Rekordmilen
1:a Göran Töyrö H60
Cykelvasan
3:a Olof Abrahamsson P13-14
Dynamitracet
3:a Olof Abrahamsson P13-14
Svanesund 3-dagars Etapp 1
1:a Oskar Recina P15-16
3:a Johans Åkesson Elit
Bockstensturen
2:a Olof Abrahamsson P13-14

Göteborgscrossen Dag 2
3:a Agnes Abrahamsson F10-14
2:a Mats Berntsson H
Superklass
3:a Rickard Runnberg H
Superklass
SWE CUP CX Totalt
1:a Olof Abrahamsson P15-16

2:a Carl Ryttsén P15-16
Lidacrossen Dag 2
3:a Axel Abrahamsson P11-14
1:a Olof Abrahamsson P15-16
2:a Carl Ryttsén P15-16
3:a Bazka Johansson P15-16

Göteborgscrossen SM
2:a Mikael Forsby H50
11:a Hannes Forsby H Sen
5:a Mats Berntsson H30
9:a Rickard Rundberg H30
5:a Oskar Recina Junior
32:a

Master har blivit utsett till bästa klubb i distriktet i både MTB och landsväg!
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Sponsorer och bidrag
CK Master har haft ett gott samarbete med idrotts- och Föreningsförvaltningen, Park- och
Naturförvaltningen samt Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda. Under året har klubbens verksamhet
fått bidrag och varupriser för tävlingar av följande:
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Göteborgs cykelförbund
Sportspec
Nordic Wellness
Naprapatkliniken i Väst

Grip Grap
Colorwear
ElitRehab
Gettergod Gelato
Dalblads

Ett stort tack riktas till dessa som har varit ett enormt stöd. Det hade varit svårt att genomföra
klubbverksamheten utan alla bidrag.

Kurser/utbildning
•

Tävlingsledarutbildning: Viktor Recina

•

Sports Marketing: Emil Backlund

•

SISU Styrelsearbete: Styrelsen

•

Pengar för utbildningarna söks genom Idrottslyftet samt från Göteborgs kommun.

•

Klubben har under året registrerat ett 10-tal lärgrupper.

Medlemmar och ekonomi
Medlemsantalet
En gallring av medlemsregistrat har genomförts under året. id årets slut fanns ca 392 medlemmar.
Under året har 63 nya medlemmar valts in i klubben.
Ekonomi
CK Master har det gångna räkenskapsåret redovisat ett resultat om ca 81 000 Sek. De största
intäktskällorna har varit bidrag och Nationaldagsloppet.
Utmärkelse och resultat
Läkerolbägaren delas ut till Olof Abrahamsson för SM-Silver i XCE MTB P13-14.
Till årets prestation valdes Erik Svenske och Joakim Adolfsson för sina insatser i arrangerandet av
Nationaldagsloppet
Mastertrofén går till Per Lindberg.
Klubbmästare MTB (KM 2014.05.14)
•
•
•

P10-12 Axel Wallentin
P13-14 Olof Abrahamsson
Elit Mats Berntdsson
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•
•
•
•
•

D30 Frida Lindén
D40 Therese Silverbåge
H30 Henrik Gyllander
H40 Markus Lindén
H50 Per Gustavsson
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Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, sponsorer och övriga som stöttat oss under 2014. Tack vare era
insatser har klubben kunnat fortsätta att utvecklas, genomföra stora och små arrangemang och inte
minst kunnat sprida cykelglädje såväl innanför som utanför klubbens domäner. Nu ser vi alla framåt
mot ett spännande 2015 och önskar er alla lycka till med träning och utveckling!

Björn Rosander

Mats Abrahamsson

Mikael Forsby

Viktor Recina

Emil Backlund

Frida Blomqvist

Anton Johansson

Erik Waldner
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