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Ordföranden har ordet
Så var det dags att sätta stopp
Efter 30 år som ledare och funktionär slutar jag i och med årsmötet 2016. Det är med ett visst vemod
men när jag nu inte längre kan delta i cykelverksamheten känns det för tungt att bara vara
administratör. Jag har sett det som en stor förmån att vara med att utveckla klubben och har många
fantastiska minnen från de här åren. Bland de starkare minnena är flera förknippade med snö, som när
ungdomarna simmade i snön på myrarna under en av våra skogsvandringar eller när vi pulsade i snö på
Kinnekulle vid vårt första träningsläger på Falkängen. Jag vet inte om jag är någon slags självplågare,
eller det kanske man ska vara som cyklist.
Det är många som hjälpt till och bidragit till att cykelliv blivit så rikt. Det är framför allt fyra personer
jag tänker på, Clas-Göran Moberg, min förste tränare som lade grund för allt vad jag gjort i träningsväg,
Bo Nilvant, som lärt mig hur man sköter klubben och ordnar tävlingar. Under de senare åren har
Fredrik Bistedt och Tobias Eriksson varit till fantastisk hjälp. Vad som i mina ögon utmärker Fredrik och
Tobias är att de alltid gör vad de lovat och det snabbt. Det underlättar arbetet enormt med att leda
klubben när man har sådana krafter i sin närhet.
Som avslutning vill jag önska klubben många fortsatta framgångsrika år och hoppas att det finns
Master aktiviteter att ta del av även när jag fyller 100.
Björn Rosander
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CK Master 2015
Styrelse och funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamot
Suppleanter

Björn Rosander
Viktor Recina
Emil Backlund
Carolin Arvidsson
Fredrik Petterson – till och med september
Erik Waldner, Anton Johansson, Frida Blomqvist

Revisorer och valberedning
Revisorer
Valberedning

Funktionärer
IT-ansvarig
Tävlingsansvarig
Utbildningsansvarig
Seniortränare LVG
Seniortränare MTB
Ungdomstränare

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

Mikael Forsby och Fredrik Bistedt
Andreas Eriksson (sammankallande), Markus Lindén, Merve
Muller, Pierre Stjernman

Tobias Eriksson
Viktor Recina och Anton Johansson
Merve Muller
Anton Johansson, Erik Karlsson Landén
Pierre Stjernman
Marcus Lindén, Erik Svenske,
Mats Abrahamsson, Hans Pettersson, Johanna Simonsson,
Per Wallentin, Daniel Dandenell, Jenny Enwall, Merve
Müller, Carolin Arvidsson, Frida Lindén, Jakob Nelander,
Andreas Simonsson, Anders Berndtsson
Merve Müller, Carolin Arvidsson
Björn Rosander
Erik Walldner
Björn Rosander, Carolin Arvidsson
Karin Nelander
Viktor Recina
Styrelse: Erik Svenske, Joakim Adolfsson, Mats Berntsson,
Tobias Eriksson, Fredrik Bistedt, Mick Johansson
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
Principen att ha fasta träningsgrupper i ungdomsträningen har fortsatt och visat sig vara framgångsrik.
Fyra träningsgrupper med egna tränare och med indelning efter cyklisternas ambitionsnivå och färdighet
har gjort skapat god sammanhållning mellan cyklisterna. Trenden med fler och fler ungdomar som vill
vara med och cykla har fortsatt. Vid några tillfällen har vi haft närmare 80 ungdomar och föräldrar på
träning samtidigt.
Förutom utomhusträningen på torsdagar och lördagar under vår sommar och höst har det under årets
kallare tid liksom tidigare år bedrivits inomhusträning i Kålltorpsskolan. Till skillnad från tidigare år har
det dessutom erbjudits cykelträning utomhus över vintern för de två tävlingsinriktade grupperna.
Under året har vi haft ett drygt tiotal ungdomstränare som genomfört MTB-träning med sina respektive
grupper.
LVG-träning för ungdomar
Ingen specifik ungdomsträning på landsväg har bedrivits. De mer avancerade ungdomarna har i
huvudsak cyklat med seniorerna.
MTB-träning för tjejer
Under våren och hösten höll Merve, Carolin, Frida och Anneli i tjejträningar avsedda för unga tjejer och
kvinnor. Intresset var stort, framför allt kom många tjejer som ville testa MTB för första gången. Det
uppskattas att klubben erbjuder lån av cykel och gratis prova-på träning. Nackdelen med det stora
intresset och nytt folk vid varje träning är att det är svårt att få kontinuitet i tjejgruppen. Det hade varit
roligt att få ihop en grupp tjejer som är intresserade av regelbunden klubbträning och som har som mål
att utvecklas och tävla tillsammans med oss befintliga Master-åkare. Under året 2016 vill vi framför allt
fortsätta att utveckla våra duktiga ungdomar och damer.
LVG-träning för seniorer
Under 2015 har lvg-träningarna på tisdagar flutit på i vanlig ordning. Vi inledde med varvbaneträning
och senare när ljuset tillät så var vi ute på länge rundor med fartinslag. Nya ansvariga i år har varit Erik
Karlsson Landén och Anton Johansson. Nytt för i år var även att vi vid regn kört backintervaller i
närområdet kring vår mötesplats. Detta är väldigt effektiv och inte så tidskrävande träning som passar
cyklister i alla nivåer. Vi har återigen upplevt att vi haft lite mindre folk på träningarna och precis som
förra året tänker vi att det har med att göra att vårt koncept fått konkurrens av andra klubbar som
erbjuder liknande upplägg. Vi testade även under säsongen att skjuta på träningen från 18 till 18.30.
Detta kommer vi nog inte göra igen då vi upplevde en nedgång i antalet deltagare efter det. Till säsongen
2016 kommer vi återigen behöva minst en ny seniortränare. Säg till om du är personen vi söker!
MTB-träning för seniorer
Seniorträning på MTB har 2015 bedrivits i samband med ungdomsträningarna på torsdagar. Detta varit
mångt färre seniorer på träningarna vilket gjort det svårt att hålla något kontinuerligt. Många gånger
har seniorer tränat ihop med ungdomarna i röd grupp. Under 2016 är förhoppningen att ha mer
strukturerad seniorträning på MTB.
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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

Träningsläger
Träningsläger Girona 4/4-11/4
I år åkte vi återigen till Girona för vårens träningsläger. 10 mastercyklister och en gästspelare från
Jönköpingsklubben La Lepre Stanca kom med och vi bodde på samma ställe som förra året. Den här
gången åkte vi en vecka tidigare än sist och upplevde absolut en skillnad i vädret då vi fick stå ut med
en del regn. Lägret kantades också av en del skador och sjukdom, av de 11 deltagarna var det inte
många som körde samtliga pass. Utöver dessa motgångar hade vi det trevligt i vanlig ordning. Vi är ett
gött gäng som trivs tillsammans och nya ansikten hittar snabbt sin plats och blir en av oss. Nästa år
kommer vi åka till Malaga för att få lite nya vägar och mer sol.
Ungdomsläger Kinnekulle 27-29 Mars
Även detta år så genomfördes ett träningsläger för ungdomar i Kinnekulle. Totalt deltog 36
medlemmar varav 13 vuxna från CK Master. Dessutom så deltog även 8 cyklister från Mölndals CK.
Likt tidigare år så skedde boendet på Falkängens vandrarhem i Hällekis. Frukost ordnades på
vandrarhemmet medan lunch och middag ordnades på den lokala restaurangen. Maten höll även detta
år god klass. Ungdomarna delades in i de grupper som används på CK Masters träningar, dvs. röd, gul
och blå. Ungdomar från Mölndal placerades i lämplig grupp. Alla grupper genomförde två pass på
lördagen och ett pass på söndagen. Lördagen bjöd på stålande väder medan det på söndagen regnade.
Trots regnet på söndagen så genomförde ungdomarna passet utomordentligt.

Endagsläger inför MTB SM 2015 8:e Juli
Den 8:e juli åkte 19 cyklister och ledare till Isaberg för att testa årets SM bana och samtidigt få ett
ordentligt träningspass. Förmiddagen ägnades åt att gemensamt gå igenom banans olika partier och
testa linjer, dropp och hopp. Det visade sig snart att arrangören lagt ner väldigt mycket arbete och fått
till en både omväxlande och utmanande bana. En serpentinstigning i skogen till toppen av skidbacken
ser till att höjdmetrar finns så att det räcker åt alla, därefter bjuds det på en minst sagt utmanande
nedförsåkning i en skogsbrant följt av doserade kurvor och hopp i mängder, liksom även inslag av
pumptracks och rock-gardens. Lätt chockade, men med ett leende på läpparna, avnjöt
deltagarna därefter en välsmakande köttbulle-lunch. Sedan var det dags för det verkliga testet när alla
passager och linjer skulle utmanas i tävlingstempo. Träningsledaren Markus Lindén gjorde
gruppindelning efter kommande tävlingsklasser och en efter en släpptes så klasserna iväg. Det
fungerade utmärkt och att köra denna utmanande och fina bana i tävlingsfart och när varven
avverkades i följd så började serpentinbacken att kännas i benen på de flesta. Efter avslutat
endagsläger var alla överens om att dagen varit särdeles lyckad med fina förhållanden och inte minst
att denna bana verkligen kräver att var och en gjort sina test- och träningsvarv för att kunna bemästra
alla banläggarens utmanande klurigheter.

Dagläger grön grupp
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Den 6:e oktober anordnades ett dagläger för grön grupp uppe i SAIK-stugan. Det kom 30 barn med 30
föräldrar så det blev ett riktigt stort gäng. Dagen fylldes med både cykling och lek däremellan
serverades mat! Barnen tyckte detta läger var superkul.

Cykelförbundets ungdomskamp 2015
Sju ungdomar från CK Master deltog i Cykelförbundets ungdomscamp (UC2015) som genomfördes den
9-11 januari. Syftet med campen var att utveckla ungdomarna som individer genom att förstärka mod,
trygghet och gemenskap. Utöver träning i form av dans, yoga och löpning, var det fokus på
nätverkande och umgänge och naturligtvis utbildning av ungdomarna i grundläggande tävlingsregler,
etiska regler, träningslära, näringslära och mental träning. Lägret var mycket uppskattat av CK Masters
deltagare.

MTB-skolor
Under 2015 har det inte bedrivits några mtb-skolor.

Övriga aktiviteter
Verksamhet riktad mot allmänheten
Klubben har under året hyrt eller lånat ut cyklar till en handfull grupper i storlek från 1 till 10 personer.
Verksamheten är uppskattade och har fungerat väl utan att dra på oss några extra kostnader för
trasiga cyklar. Några av klubben medlemmar medverkade också som guider för en grupp på 30 danskar
på besök i Göteborg sista helgen i juni. Det var mycket uppskattat och Göteborgsterrängen lovordades
av våra gäster.
Framtidsdag med SISU
Den 22 november bjöd styrelsen in medlemmar att tillsammans diskutera CK Masters framtid.
Diskussionerna genomfördes med hjälpa av en representant från SISU som tillsammans med styrelsen
förberett frågor (områden) som skulle diskuteras under dagen. De områdena som behandlades var
ungdomsverksamhet, seniorverksamhet, grenar och arrangemang. De närvarande hade många bra
diskussioner. Sammanfattat så kom de främst fram till vikten av en fungerande seniorverksamhet för
att hålla kvar ungdomar när de blir äldre samt att klubben är en tävlingsklubb vilket verksamheten bör
reflektera.

Klubbens arrangemang
Sammanfattning av Master Cup 2015
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 cirka 90 tävlande i ungdomsklasserna, mammapappaklasserna samt nybörjarklasserna.
Nackdelen med det här formatet är att vår mer erfarna 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.
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Serietävling MTB i Skatås
Onsdagen den 6/5 arrangerade vi den första deltävlingen i Göteborgsserien på MTB. I vanlig ordning
höll vi till vid Lisebergs reservcamping. Vi har bra kontakt med Liseberg och de är hjälpsamma när vi
har våra arrangemang där. Vi valde denna kväll att provköra vår tilltänkta criteriumbana som vi senare
skulle köra på vår helg i västgötacupen. Dryga 50 cyklister dök upp och det blev en fin kväll med många
goda resultat för våra Mastercyklister. Vår lilla tävlingsstab som haft hand om serietävlingarna på
senare börjar bli varma i kläderna och det känns bra.
Serietävling LVG på Kviberg
Den 26:e augusti arrangerades serietävling på landsväg i form av Kviberg GP, som därmed återuppstod
efter ett par säsongers vila. Detta års upplaga inkluderade förutom varvet kring fotbollsplanerna även
den så kallade Krutbacken, med målgången belägen strax nedanför grindarna till Göteborgs
Fyrverkerifabrik. Trots ostadig väderlek med en del regn var uppslutningen bland distriktets cyklister
relativt god, även om fler nybörjare och ungdomar förstås hade kunnat önskas. Damernas tävling
dominerades helt av Mölndals elitlag, med Jeanette Arbjörk som segrare. Bland elitherrarna var det
idel ”gamla” masterpojkar i topp, och snabbast av dem alla var Hannes Forsby, tävlandes för Göteborg
Cycling Team. Både Jeanette och Hannes kunde därmed titulera sig distriktsmästare.
Nationaldagsloppet
Vi arrangerade i år Nationaldagsloppet för 11:e gången. Efter att ha haft stabilt kanonväder varje år
fram till 2013, har vi de två senaste åren inte riktigt haft vädergudarna på vår sida, vilket säkerligen har
påverkat antalet efteranmälningar på ett negativt sätt.
Årets arrangemang förlöpte otroligt enkelt och effektivt och det var i stort sett ingenting som strulade,
bortsett från två mycket viktiga saker:



Bemanningen var osäker in i det sista, då det gick trögt att få ihop tillräckligt med funktionärer.
Deltagarantalet var betydligt lägre än tidigare år, vilket innebar att vi i år fick ett negativt
ekonomiskt resultat (- 26 000 kr att jämföra med en vinst på 54 000 kr förra året)

Den osäkra väderprognosen var troligen en bidragande orsak till det låga antalet startande. Andra
anledningar kan vara att både Tjejvättern och Halvvättern arrangerades samma helg. Dessutom
ordnades två triathlontävlingar i vårt närområde under helgen. Konkurrensen när det gäller
motionsarrangemang har hårdnat, och det blir svårare för oss att hävda oss utan en mer aktiv
marknadsföring.
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.

Mastertrofén 19 augusti
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Årets upplaga av Mastertrofén hölls den 8:e september, och kom därmed att markera slutet för
träningssäsongen på landsväg. Tyvärr tycktes de allra flesta redan ha avslutat sin landsvägssäsong, så
trots ett vackert om än lite kyligt höstväder infann sig endast två tappra deltagare för att göra upp.
Efter tre varv på banan i härrydaskogarna kom det hela att avgöras i en långspurt man mot man, där
Erik Karlson Landén segrade med knapp marginal före Pierre Stjernman. Förutom äran och rätten att
kalla sig bäste landsvägscyklist i CK Master får Erik även nöjet att husera vandringspriset, den så
kallade Fula Gubben, under det kommande året.

CK Masters MTB Race och MTB Criterium
För fjärde året i rad anordnade klubben CK Masters Mountainbike Race, denna gång lördagen den 21
augusti vilket var en månad tidigare jämfört med föregående år. Till skillnad mot föregående år hade
tävlingen SWE-cup status. Detta var med stor sannolikhet orsaken till att deltagandet ökade kraftigt,
totalt genomförde 275 cyklister tävlingen.
Som innan var tävlingscentrum belaget vid hästhagarna i Skatås där Lisebergs Campings faciliteter för
dusch och kafeteria används för ett smidigt arrangemang. För att göra banan mer utmanande
användes en delvis en ny bansträckning. Den bortre delen vid Härlanda Tjärn togs bort, banan svängde
höger ner mot Kaprifoldroppet efter stenbacken. Den långa grussträckan kortades betydligt genom att
istället köra över Brudaremossen. För att öka cyklisternas synlighet för publiken lades en ny slinga till,
söder om förra årets bana. Denna slinga går till stor del över berghällar. Ungdomsklasser under 15 år
samt sportklasser körde ej den nya berghälleslingan eftersom denna ansågs vara för tuff. Ungdom
/sport körde på förmiddagen medans övriga klasser tävlade på eftermiddagen så att endast en bana
användes år gången för att minska risken för felkörningar. Den nya banan gillades av åkarna.
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Figur 1. Bana CK Master MTB race – Grön markering visar den kortare sträckningen för ungdom- och
sportklasser

För att skapa en ”Göteborgshelg” arrangerades CK Master Criterium söndagen den 22 augusti.
Tävlingsformatet är inte speciellt vanligt varken i Sverige eller utomlands. Banan var ca 2 km kort och
var dragen i anslutning till tävlingscentrum, figur 2. Upplägg för start, mål och varvning var enligt dagen
innan. I och med det korta varvet blev det lätt för publiken att följa tävlingen, man kunde se åkarna
flera gånger under varvet. Ungdomar under 15 år och sportklasser körde en kortare slinga bestående
endast av teknikbanan över berghällarna medan övriga klasser även använde en liten slinga väster om
tävlingscentrum, se figur 2. Ungdomsklasser samt sport körde ett bestämt antal

Figur 2. Bana CK Master MTB Criterium – Röd markering visar sträckningen för ungdom- och
sportklasser, övriga klasser kör både röd och gul.

varv, medan övriga klasser körde en viss tid + 1varv. Tävlingsformatet upplevdes som mycket lyckat
och framför allt morgonen med ungdomsklasserna bjöd på intensiva lopp med mycket puls. Totalt
deltog 184 cyklister.
I det stora hela fortlöpte tävlingarna utan några större missöden. De ökade deltagarantalet samt två
tävlingsdagar medförde ökade intäkter för arrangemanget som därmed gick med ett överskott på runt
30 000kr. Förhoppningen är att vi ska kunna utveckla CK Masters mountainbike-arrangemang
ytterligare. Till nästa år kommer tävlingen att ha både SWE-cup och UCI-status vilket förhoppningsvis
ökar deltagarantalet i elitklasserna. Tävlingsdatum är satt till den 17 september vilket medför att
tävlingen blir finalen i SWE-cup. Däremot kommer inte CK Master Criterium att arrangeras 2016. Det
föreligger ett stort intresse bland klubbarna att arrangera tävlingar i de olika cuperna. CK Master
kommer därför att dela tävlingshelg med Mölndal CK 2016.
Nightmare Classic 7 november
Årets upplaga av Nightmare Classic gick av stapeln den 7 november vid klubbstugan. Så snart mörkret
lagt sig över Skatås gav sig ungdomsklasserna ut på sina varv på den blöta banan. Strax därefter var det
seniorernas tur och där var det ingen mindre än gamle MTB-kungen Roger Persson som var först i mål
för andra året i rad. Som vanligt fanns varm korv och fika till försäljning, och våra duktiga funktionärer
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såg till att det blev ett lyckat arrangemang. I år var det 70 tävlande jämfört med förra årets 45 vilket är
positivt. Det blev många efteranmälningar på plats och det deltog tävlande från Hallby, Falkenberg,
Kvänum och Hjo samt övriga Göteborgsklubbar. Vi kan glädja oss åt att vi fortfarande har cyklister som
deltog på 90-talet som dyker upp och tycker det är en kul tävling! Inför nästa år borde vi marknadsföra
tävlingen mer då den är Sveriges äldsta MTB-lopp och tillika det enda som körs i mörker.

Göteborgscrossen 25-26/9
Den 26-27/8 i år arrangerade vi för tredje året Göteborgscrossen tillsammans med GCK och MCK. Nytt
för i år var att Aktivitus Sport Club också gick in som medarrangör. Vårt ansvar var som tidigare år
start, mål samt servering. Då vi i år fick arrangera cuppremiären var vädret väldigt milt och vi kunde
bjuda på snabba banor. Vi har tillsammans med de andra klubbarna en proffsig formel för hur man gör
en sådan här helg och allt gick som planerat även om vi hade en del mothugg från kommunen som
bokstavligen grusade våra förhoppningar med sin insats i crosskullen. Detta ledde till en hel del
merarbete med banan. Vi har bara fått positiv feedback på vår del av arrangemanget och känner att vi
har mer att ge. Till nästa år kommer det förmodligen bara bli en dag i Göteborg, något som kommer
påverka ekonomin då det alltid är mer lönsamt att arrangera två dagar. Däremot är det ingen tvekan
om att cyklisterna kommer dyka upp. Vi har precis som tidigare år fått fina omdömen från övriga crosssverige och Göteborgscrossen är en av landets mest omtyckta tävlingar. Een echt klassiker!
Medarrangör till Göteborgsgirot 2015
För andra året var CK Master delaktig i Göteborgs största cykelarrangemang och som tidigare i MTB
loppet. Engagemanget från Masters sida var något mindre i år och bestod i banmarkering och
tillsättande av zonchefer. De åtgärder som gjordes 2015 i form av banförbättring stod sig bra och
bedömningen var att några nya inte behövdes.
Bana var i stort sett den samma. På grund av bygge vid Synvillan fick starten dras som något.
Avslutningen blev också annan jämfört med tidigare år då cyklisterna körde ner för Töpelsgatan istället
för som tidigare passerat Café Lyckan på hemvägen som har varit ett lite för stort riskområde med
cyklister kommande från två håll samtidigt som många besökare till Delsjöområdet kommer in och går
ut denna väg.
Antalet deltagare var i stort sett samma som tidigare år. MTB 25 Motion samlade 138 och 42 cyklister i
herr resp damklass. Långa banan, MTB 37 samlade 47+460 och 7+23 i herr och damklass samt tävling
och motion.
Några skadade fick tas om hand varav den allvarligaste inträffade på banans mest svårtillgängliga del,
vid Ugglemossen. I detta parti är dessutom möjligheterna till radio- och telefonkommunikation
begränsad vilket ledde till en del försening i omhändertagandet.
Antalet säkerhetsvakter bör markant ökas för att trygga säkerheten för allmänheten. Kartor till
zonchefer och andra funktionärer är ett annat område om har stora brister.
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Tävlingar och resultat
Mountainbike SM i Isaberg
SM i mountainbike 2015 avgjordes vid Isaberg. Det var ett välarrangerat SM som fick genomgående
positiva omdömen bland åskådare och cyklister. Årets banor var krävande med rejäla backar, krävande
utförskörning, dubbelhopp och utmanande drops. Banan var underhållande för publik då delen runt
tävlingscentrum var spektakulär.
CK Master var väl representerat och tog fem individuella medaljer, en lagmedalj och flera topp tioplaceringar i veteran och ungdomsklasserna. Sammantaget var stämningen utmärkt och klubben hade
väldigt trevlig tillsammans.
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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.
Varberg MTB Meeting
2:a Elia Lindén P10-12
1:a Merve Muller D30
2:a Carolin Aridsson DSport
1a Maj Loppet
2:a Elia Lindén P10-12
2:a Tobias Eriksson HSport
1:a Merve Muller D30
3:a Fria Lindén D30

23:a Tim Berntsson P10-12
29:a Rasmus Lindén P10-12
3:a Axel Abrahamsson P13-14
22:a Axel Wallentin P13-14
10:a Olof Abrahamsson P15-16
28:a Carl Ryttsén P15-16
29:a Jona Berntsson P15-16

Borås CA MTB Race dag 1
2:a Elia Lindén P10-12
1:a Frda Lindén DSport
1:a Martin Claesson H40

Svenska Mästerskap XCO
14:e Agnes Abrahamsson F10-12
3:a Elias Lindén P10-12
21:a Tim Berntsson P10-12
28:a Rasmus Lindén P10-12
39:a Johan Svenske P10-12
6:a Axel Abrahamsson P13-14
18:e Axel Wallentin P13-14
35:a Albin Svenske P13-14
3:a Merve Muller D30
5:a Frida Lindén D30
3:a Per Lindberg H30
33:a Martin Claesson H40
35:e Markus Lindén H40
36:a Anders Berntsson H40
14:e Mikael Forsby H50
8:a Olof Abrahamsson P15-16
15:e Carl Ryttsén P15-16
19:e Jona Berntsson P15-16
31:a Ariunbazar Johansson P15-16
39:a Mikael Crona P15-16

Borås CA MTB Race dag 2
2:a Elia Lindén P10-12
1:a Jonas Melby HSport
2:a Martin Claesson H40

Downhill SM
2:a Daniel Bagge H Junior
11:a Micheal Andersson Herrar
12:a Carl Blomqvist Herrar

LVG SM Linje
DNF Erik Johansson

Cykelvasan ungdom
2:a Carl Ryttsén H15-16

Veteran SM Linje
24:a Mikael Forsby

CK Master MTB Race
3:a Elias Lindén H10-12
1:a Frida Lindén D30
3:a Merve Muller D30
3:a Martin Claesson H40

Mjölbybiken
2:a Elia Lindén P10-12
2:a Frida Lindén DSport
Bilingeracet
2:a Carolin Arvidsson DSport
Huskvarna Mountain
2:a Elia Lindén P10-12
Vårgårda CK MTB
3:a Elias Lindén P10-12
2:a Per Lindberg H30

Mariestad MTB Race
3:a Elia Lindén P10-12
3:a Frida Lindén DSport
3:a Per Wallentin HSport
Sportson MTB Race 2015
2:a Frida Lindén
Svenska Mästerskap XCE
3:a Merve Muller D30
4:a Frida Lindén D30
8:a Agnes Abrahamsson F10-12
22:a Anna Wallentin F10-12
15:e Markus Lindén H40
22:a Anders Berntsson H40
11:a Eliad Lindén P10-12

Göteborgscrossen dag 1
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
1:a Mats Berntsson H Senior
Göteborgscrossen Dag 2
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
3:a Elias Lindén H13-14
2:a Pierre Stjernman HSenior
3:a Mats Berntsson HSenior
Vista Mountain
2:a Frida Lindén D30
Uppsala crossen
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
1:a Olof Abrahamsson P15-16
3:a Carl Ryttsén P15-16
Groopencrossen
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
1:a Olof Abrahamsson P15-16
3:a Carl Ryttsén P15-16
SM i cyclocross
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
3:a Olof Abrahamsson P15-16
6:a Ariunbazar Johansson P15-15
7:a Carl Ryttsén P15-16
8:a Axel Abrahamsson P15-16
10:a Jona Berntsson P15-16
15:e Anton Johansson H30
24:a Erik Johansson H Senior
7:a Mats Berntsson H40
21:a Anders Berntsson H40
5:a Mikael Forsby H50
Stockholm Cyclocross
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
2:a Olof Abrahamsson P15-16
Sjöängscrossen dag 1
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
3:a Mikael Forsby H Senior B

CK Master MTB Criterium
3:a Elias Lindén H10-12
3:a Axel Abrahamsson H13-14
1:a Frida Lindén D30

Sjöängscrossen dag 2
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
3:a Elias Lindén P13-14
2:a Olof Abrahamsson P15-16

Hallbyrundan
3:a Elias Lindén H10-12

Kringelcrossen
2:a Agnes Abrahamsson F10-12
1:a Olof Abrahamsson P15-16
2:a Jona Berntsson P15-16
3:a Carl Ryttsén P15-16

Mölndals MTB
2:a Elias Lindén H10-12
2:a Anders Berntsson HSport
1:a Martin Claesson H40
2:a Erik Karlsson-Landén

Master har dessutom blivit utsett till bästa klubb i distriktet i MTB!
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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
GigantPrint
Bilia Sävedalen
Veloposition
Triumf Glass

Grip Grap
Enervit
ElitRehab
Barnhusfonden
Idrottens Bingo!
Quality Hotel
Teveo
Global SportsTours

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

Kurser/utbildning


Jakob Nelander har gått kursen: Plattformen - unga ledare



Pengar för utbildningarna har söks genom Idrottslyftet samt från Göteborgs kommun.

Medlemmar och ekonomi
Medlemsantalet
Vid årets slut fanns ca 431 medlemmar. Under året har 44 nya medlemmar valts in i klubben.
Ekonomi
CK Master har det gångna räkenskapsåret redovisat ett negativt resultat om ca 2 600 Sek. Den i särklass
största intäktskällan har varit bidrag.
Utmärkelse och resultat
Läkerolbägaren delas ut till Daniel Bagge för SM-Silver i Downhill H Juniorer.
Mastertrofén går till Erik Karlsson-Landén.
Klubbmästare MTB (KM 2015-05-06)
MTB F10-12
Agnes Abrahamsson
MTB P10-12
Elias Lindén
MTB P13-14
Axel Abrahamsson
MTB P15-16
Carl Ryttsén
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MTB D30
Frida Lindén
MTB D40
Therese Silverbåge
MTB H40
Markus Lindén
MTB H-Elit
Pierre Stjernman

Klubbmästare LVG (KM 2015-08-26)
LVG F10-12
Agnes Abrahamsson
LVG P10-12
Linus Tolf Öberg
LVG P15-16
Olof Abrahamsson
LVG H30
Johan Lagerlöf
LVG H40
Björn Calavin
LVG H50
Mikael Forsby
LVG H-Elit
Erik Karlsson Landén
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Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, sponsorer och övriga som stöttat oss under 2015. 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 2016 och önskar er alla lycka till med träning och utveckling!

Björn Rosander

Emil Backlund

Carolin Arvidsson

Viktor Recina

Anton Johansson

Erik Waldner

Frida Blomqvist
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