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Ordföranden har ordet
Så är det då årsmöte igen och ännu ett cykelår har gått!
För CK Master måste det ha varit ett av de bättre när det gäller SM-medaljer. Klubbens duktiga
cyklister har vunnit flera olika valörer i MTB XC och downhill, samt i cyclocross, vilket så klart är
fantastiskt roligt! Något annat som har varit nästan ännu roligare är att det är många nya medlemmar
som har kommit till våra träningar och även varit med och tävlat. Det är alltid kul att vara många
Masters på tävlingarna: Vi hade säkert den mest aktiva och ljudliga hejarklacken av alla på MTB-SM,
även i störtregnet.
För min egen del har det varit premiär i styrelsen och en del nybörjarmissar har nog gjorts, men tack
vare er andra nya och gamla styrelsemedlemmar och övriga tränare och funktionärer i klubben har
arbetet ändå gått ganska lätt. Det finns ett fantastiskt engagemang och stort kunnande i klubben. Flera
personer har varit med och jobbat i många år, men vi har också fått in några nya som har klivit in som
tränare och tagit på sig andra ansvarsområden. Den trenden måste fortsätta eftersom klubben inte är
någonting annat än medlemmarna och det finns inga andra än vi alla medlemmar som håller klubbens
verksamhet igång.
Tillsammans åstadkommer vi fantastiska saker och näst efter entusiasmen hos ungdomar och tränare
på ungdomsträningar och Master cup (tack Markus och Jonas m fl) är det roligaste som finns att se hur
mycket som händer när vi är många som hjälps åt, t ex när vi under Viktors ledning gjorde klubbens
första UCI-klassade MTB-tävling till en succé.
Ett område som vi varit lite dåliga på under 2016 är att utnyttja de möjligheter som finns när det gäller
utbildningar. Här vill jag att vi blir bättre under 2017. Klubbens verksamhet blir ännu bättre om vi låter
nya, gamla och redan fantastiska tränare vidareutbilda sig. Dessutom behöver både vi och distriktet
fler utbildade tävlingsledare och kommissarier.
Ett annat fokus för styrelsen under 2017 blir att försöka få igång arbetet med att bygga en modern XCbana i Skatås, gärna kombinerat med en liten bike-park med pumptrack och några hopp att leka och
träna på. Här har Per m fl inlett en dialog med bland annat Göteborgs Stad för att se vad vi kan
åstadkomma tillsammans.
Som ni märker finns det gott om roliga saker att engagera sig i och tack vare ert deltagande och
engagemang finns det goda möjligheter att 2017 blir minst lika kul som 2016!
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CK Master 2016
Styrelse och funktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamot
Suppleanter

Erik Svenske
Viktor Recina
Emil Backlund
Carolin Forslind
Per Wallentin
Erik Karlsson Landén, Anneli Persson och Anders Leire

Revisorer och valberedning
Revisorer
Valberedning

Funktionärer
IT-ansvarig
Tävlingsansvarig
Utbildningsansvarig
Seniortränare LVG
Seniortränare MTB
Ungdomstränare

Kläder
Bidrag
LOK-stöd
GCF styrelse
Materielansvarig Klubbcyklar

Mikael Forsby och Erik Waldner
Markus Lindén (sammankallande), Andreas Simonsson,
Merve Muller, Pierre Stjernman

Tobias Eriksson
Viktor Recina
Merve Muller
Erik Karlsson Landén
Pierre Stjernman
Marcus Lindén, Erik Svenske,
Mats Abrahamsson, Hans Pettersson, Johanna Simonsson,
Per Wallentin, Daniel Dandenell, Jenny Enwall, Merve
Müller, Frida Lindén, Jakob Nelander, Andreas Simonsson,
Anders Berndtsson, Anders Leire, Simon Kusagård, Jonas
Nilsson
Erik Walldner
Emil Backlund, Carolin Forslind
Karin Nelander
Markus Lindén
Markus Lindén

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten
Medlemsmöten
Flera medlemsmöten har hållits under året.
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Träning
MTB-träning för ungdomar
MTB-intresset fortsätter att växa. Vi har sett en jämn tillströmning av ungdomar som vill prova att träna
MTB och flera av dem som kommer för att prova fortsätter sedan i någon av de fyra fasta
träningsgrupper vi organiserar. Den relativt fasta gruppindelningen efter färdighetsnivå har fortsatt
skapat god sammanhållning och tillhörighet mellan ungdomar och ledare. Vi har också kunnat välkomna
nya ungdomsledare vilket är mycket positivt och välbehövligt med det ökade intresset. Vi har under
2016 många gånger varit över 50 cyklister och vid något tillfälle över 80 cyklister på lördagsträning.
Säsongen har blivit längre och vi bedriver nu ungdomsträning utomhus året runt för de tävlingsinriktade
grupperna och långt in på hösten för övriga. På hösten hölls också liksom de senaste åren
inomhusträning, denna gång i Lundenskolan.

LVG-träning för ungdomar
På landsvägssidan har ingen specifik ungdomsträning erbjudits. De ungdomar som tränat landsväg i
klubbens regi har gjort det tillsammans med seniorerna

MTB-träning för tjejer
Detta år har vi inte haft resurser för att bedriva tjej träning. Dock har vi haft flertalet tjejer som tränat
med de ordinarie grupperna.

LVG-träning för seniorer
Under 2016 har vi återgått till att ha träningarna 18:00 varje gång och det verkar ha uppskattats. Det va
ingen träning under semestertiderna i juli, detta verkade inte riktigt nå fram till alla. Ett tecken på att
lång ifrån alla läser i vårt forum. Kan vara idé att börja annonsera dessa träningar på Facebook likt
inomhuscyklingen för att enklare nå ut med informationen.
Vi har kört rundbanor tidigt och sent på säsongen. Längre rundor där emellan när vi har fler ljustimmar.
Vissa tisdagar har vi haft riktigt bra uppslutning, men det varierar väldigt i deltagande. Trots helt perfekt
väder har det vissa gånger varit så få som fyra personer inklusive tränare. Ansvarig har varit Erik Karlsson
Landén.
Det är en stor spridning på kapacitet hos de som deltar, det gör det till en utmaning att få till bra
träningar. Det som fungerar bäst är kortare rundbanor då ingen behöver bli lämnad ensam.
Erik kommer inte fortsätta som seniortränare och vi är i behov av en eller fler ersättare som kan turas
om med detta ansvar.

MTB-träning för seniorer
Seniorträning på MTB under 2016 fått ett uppsving på antalet aktiva med besök av elitcyklister från
andra klubbar. Träningarna har bedrivits i samband med ungdomsträningen på Torsdagar. Främst har
vi kört längre rundor med fri-fartsträckor men även några rundbanor tidigt på säsongen. Dessutom så
har cyklister från röd grupp som blir juniorer 2017 börjat köra med oss.
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Inomhusträning på Nordic Wellness
Liksom förra året har CK Master haft möjlighet att träna testcykelträning på Nordic Wellness i Partille.
Nytt för 2016 är att vi även fått möjlighet att bedriva samma träning på Nordic Wellness i Kviberg. Master
har haft tillgång till 15 platser i Partille och 20 platser i Kviberg. Samtliga pass har varit välbesökta med
både Master och icke-Master medlemmar. Markus Lindén har hållit i merparten av cykelpassen i Partille
medan passen i Kviberg har hållits av Pierre Stjernman, Erik Karlsson-Landén och Emil Backlund. Likt
tidigare år så har ett träningsprogram som ger mycket god förberedelse för den långa cykelsäsongen
använts.

Träningsläger
Träningsläger Malaga
Efter några vändor i Girona va det dags för nya vägar. Lite längre söder ut blev det, vilket resulterade i
något stabilare väder. Vi bodde mitt i stan och det va inte mer än 5-10 minuter så va man uppe i
bergen. Ett grymt resmål om man vill både cykla och bo i storstan.
Vi var där över påskhelgerna och i Andalusien tar man påsken på allvar. Man startar söndagen före
påsk och avslutar på påskdagen. Det va ceremonier i stort sett varje dag vi va där, men mot slutet av
veckan va det som störst. Långa parader som bar på riktigt stora statyer, ackompanjerat av en mäktig
orkester med trummor och blås. Som mest räknade jag till uppåt 400 personer bar en staty.
Ganska festligt till en början, men även något svårt att få till sömnen då detta pågick ganska långt in på
nätterna. Ett tips är att inte bo mitt i stan om man vill sova under påskveckan i Malaga. Cyklingen va
annars superfin!

Ungdomsläger Kinnekulle
Även detta år så genomfördes ett träningsläger för ungdomar i Kinnekulle. Totalt deltog 46
medlemmar varav 17 vuxna från CK Master. 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. Alla grupper genomförde två pass på lördagen
och ett pass på söndagen. Båda dagarna bjöd bra cykelväder, molnigt men inget ihållande regn. På
lördagskvällen var det frågetävling och röd grupp pratade om målsättningar och träningsplan. Många
ungdomar lär känna varandra bättre vilket stärker gemenskapen. Detta gäller också tränare och
medföljande föräldrar.

Endagsläger inför MTB SM
Även 2016 så hade vi ett endagsläger på SM Banan i Värnamo. Alla samlades klockan 9.00 på Skatås för
avfärd mot Värnamo. På plats i Värnamo så körde vi gemensamt igenom banan och stannade för att
öva på de mer utmanande partierna. Markus Lindén gjorde ett väldigt bra jobb med att coacha alla att
klara av partierna bra. Då denna bana var lite ovanligt lån (6 km) så blev det ungefär bara ett varv på
förmiddagen. Lunchen avnjöts nere på stadshotellet i Värnamo. Efter lunch åkte vi tillbaka till området
för SM Banan och ganska direkt fick vi påbörja eftermiddagspasset. Fokus under eftermiddagspasset
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var att köra banan i tävlingsfart och utnyttja det linjer som vi lärt oss under förmiddagen. Lägret var
väldigt lyckat och många verkar ha haft det väldigt roligt. För att eftermiddagspasset ska bli optimalt så
är det dock viktigt att se till att det finns lite mer tid för att smälta maten.

MTB-skolor
Under 2016 har det inte bedrivits några mtb-skolor.

Övriga aktiviteter
Verksamhet riktad mot allmänheten
Några av klubben medlemmar medverkade även iår som guider för en grupp på 30 danskar på besök i
Göteborg i slutet av maj. Det var mycket uppskattat och Göteborgsterrängen lovordades av våra
gäster. Klubben har även under året hyrt eller lånat ut cyklar.

Klubbens arrangemang
Sammanfattning av Master Cup 2016 - Kanske världens minst viktiga
tävling
Master Cup har bytt koncept och är nu en stafett med fokus på att ha galet roligt, lära känna fler
cyklister i olika åldrar och givetvis cykla så fort vi kan. Racet är mycket populärt och lockar en stor
mångfald av åkare.
Sedan gör vi det som tävlingscykling VERKLIGEN handlar om - Äta, fika och hänga.
Galet roligt!

Serietävling MTB i Skatås
Den 8:e juni arrangerade vi en serietävling i MTB, likt tidigare år på Lisebergs reservcamping. Totalt 70
cyklister som körde tävlingen, varav 41 var ungdomar. Banan var en lite förlängd variant av
criteriumbanan som kördes förra året som för de snabbaste tog 6 minuter per varv. Som vanligt så
genomförs dessa arrangemang väldigt smidigt.

Serietävling LVG på Kviberg
Den 18:e augusti var det åter dags att ordna serietävling på landsväg i form av Kviberg GP. Precis om i
fjol gick banan runt fotbollsplanerna och därefter uppför Krutbacken, med målgången belägen strax
nedanför grindarna till Göteborgs Fyrverkerifabrik. Nytt för i år var däremot chiptidtagning för
vuxenklasserna, vilket underlättade resultathanteringen avsevärt. Uppslutningen bland distriktets
cyklister relativt god, med strax under 50 startande. I damelitklassen segrade för andra året i rad
Jeanette Arbjörk, Mölndals CK. Bland elitherrarna var konkurrensen hårdare, med bl a den regerande
svenske mästaren till start. Han fick dock se sig spurtslagen av Emil Andersson, Göteborg Cycling Team.
Både Jeanette och Emil kunde därmed också titulera sig distriktsmästare.
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Mastertrofén
Har tyvärr inte arrangerats detta år.

CK Masters MTB Race och MTB Criterium
För femte året i rad anordnade klubben CK Masters Mountainbike Race, denna gång söndagen den 18
september. Till skillnad mot föregående år hade tävlingen UCI kategori 3 status förutom att vara sista
deltävlingen i SWE-cup. Totalt sett var 343 cyklister anmälda till tävlingen vilket åter igen är en ökning
jämfört med föregående år.
Som innan var tävlingscentrum belaget vid hästhagarna i Skatås där Lisebergs Campings faciliteter för
dusch och kafeteria används för ett smidigt arrangemang. Även i år gjordes små ändringar av
bansträckningen. För att göra banan mer publikvänlig skapades en ny loop väster om tävlingscentrum
med ett spektakulärt dödsdropp vilket innebar att publiken såg cyklisterna fler gånger.
Ungdomsklasser under 15 år samt sportklasser körde upp på Brudarebacken direkt efter Carls backe
och undvek den nya loopen eftersom droppet ansågs vara för farligt. 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.

Figur 1. Långa banan CK Master MTB race
I det stora hela fortlöpte tävlingarna bra. En olycka på banan medförde att ambulans fick tillkallas,
vilket CK Masters funktionärer klarade med bravur. De ökade deltagarantalen, bättre hantering av
inköp till kafét samt något högre anmälningsavgifter kompenserade det ökade kostnaderna som den
internationella statusen innebär. Överskottet blev runt 25 000kr. Den internationella kommissarien var
nöjd med vår insatts och vi fick endast några mindre anmärkningar. Den internationella statusen
medför en del merarbete, men är troligtvis en förutsättning för att ingå i SWE-cup. Vår ambition är att
genomföra tävlingen på liknande sätt under 2017 med både UCI cat.3 status samt SWE-cup status
förutom att ingå i Västgötacupen. Nästa steg skulle kunna vara att ingå i Nordisk cup, men detta
innebär troligtvis krav på UCI kategori 1 klassning, med ökade krav på genomförande och ökade
kostnader i form av avgift till UCI samt prispengar. Chansen att locka de bästa åkarna i Norden ökar
förstås.
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Nightmare Classic
Då vi detta år stod utan utbildad tävlingsledare så arrangerades Nightmare Classic som en
träningstävling. Trots detta som blev det ett lyckat arrangemang tack vare att många var villiga att
ställa upp som funktionärer. Som vanligt så startade nybörjarklassen som körde på en avkortad bana
först. Därefter var det ungdomsklassernas tur att tävla. Och så först alla ungdomar var i mål så startade
seniorerna. Totalt tävlade 39 antalet cyklister varav 26 ungdomar. Inför nästa år så bör Nightmare
Classic planeras tidigare och en utbildad tävlingsledare tilldelas.

Göteborg cyclocross weekend
Helgen den 24/25 september var vi medarrangör till Göteborgscrossen. Tävlingen hölls som vanligt på
Slottskogsvallen med samma bana både lördag och söndag. Efter vår egen tävling bara en helg innan
var det svårt att engagera funktionärer. Vi bidrog med ett tiotal funktionärer, bland annat sekretariat
och byggnad av tävlingsområdet och givetvis Markus Lindén som speaker. Nytt för söndagens tävling
var att den hade UCI-status vilket lockade ett antal utländska åkare på ungdomssidan. En del saker
kunde fungerat bättre och många verkade sakna tidigare års café som i år ersatts av externa
foodtrucks (enbart på söndagen).
I stort var det två riktig fina dagar tack vare engagerade funktionärer som hela tiden högg in där det
behövdes. För klubben gick det även bra tävlingsmässigt, med flera pallplaceringar.

Medarrangör till Göteborgsgirot 2016
För tredje året var CK Master delaktig i Göteborgs största cykelarrangemang och som tidigare i
MTB loppet. Engagemanget från Masters sida bestod i banmarkering och tillsättande av
zonchefer i Skatåsområdet. Zonerna från starten vid Heden till området runt Synvillan och
samma sträcka tillbaka ansvarar inte CK Master för. Huvudarrangören (GAIS fotbollsklubb) vill
ha med CK Master för att säkerhetsställa arrangemangets kvalitet vad gäller bana och
banmarkering. I och med banans längd medför insatsen en hel del arbete från medlemmarnas
sida. Inkomsten är 20 000 kr.
Till skillnad från föregående år fanns endast en banlängd som användes för både motions och
tävlingsklass. Loppet är seedningsgrundande för Cykelvasan. I tävlingsklass deltog 79 män och
6 kvinnor. Motionsklass hade 673 fullföljande cyklister varav 51 var kvinnor.
Antalet säkerhetsvakter var något fler än föregående år, men bör ökas ytterligare för att
trygga säkerheten för allmänheten. Ett svårt område är runt badplatsen vid Stora Delsjön. En
maxtid vid några kontrollpunkter på banan skulle medföra en rimligare insatts för flaggvakter
och zonchefer placerade på banans senare del.
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Tävlingar och resultat
Mountainbike SM i Värnamo
SM i mountainbike kördes i år på en ny bana i Värnamo. Arrangörerna gjorde ett mycket bra arbete
och SM var som vanligt en fest för oss deltagare. Banan var en finfin blandning av tekniska utmaningar
och backar och klubben körde som vanligt bra och tog flera individuella medaljer och andra
framskjutna placeringar. Vi kom även sist i stafetten med "vuxenlaget" vilket sägs sporra fler klubbar
att ställa upp i framtiden.
Vi hade även som vanligt roligt tillsammans och nästa hoppas vi att ännu fler medlemmar kör SM.
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Resultat
Även i år blev det många fina resultat för Master cyklister i alla åldrar. Här redovisas resultat från alla
SM-tävlingar där CK Master varit representerade.
LVG SM Linje
DNF Erik Karlsson-Landén
SM Enduro
23e Carl Blomqvist
38e Oskar Hassellöf
Svenska Mästerskap XCE
5:a Frida Lindén D40
11:a Jonas Melby H40
12:a Daniel Lägersten H40
16:e Markus Lindén H40
22:a Anders Berndtsson H40
12:a Agnes Abrahamsson F10-12
13:e Tove Dendenell F10-12
12:a Rasmus Lindén P10-12
43:a Joel Mellby P10-12
3:a Axel Wallention P13-14
18:e Eliad Lindén P13-14
48:a Johan Svenske P13-14
19:e Olof Abrahamsson P15-16
28:a Axel Abrahamsson P15-16
35:a Jona Berndtsson P15-16
47:a Albin Svenske P15-16

Svenska Mästerskap XCO
9:e Agnes Abrahamsson F10-12
10:e Tove Dendenell F10-12
13:e Rasmus Lindén P10-12
33:a Tim Berntsson P10-12
47:a Joel Melby P10-12
11:a Axel Wallentin P13-14
15:e Elias Lindén P13-14
46:a Johan Svenske P13-14
1:a Merve Muller D30
3:a Frida Lindén D40
25:a Anders Berntsson H40
34:e Markus Lindén H40
36:a Daniel Lägersten H40
38.a Jonas Melby H40
25:a Axel Abrahamsson P15-16
28:a Jona Berndtsson P15-16
30:e Olof Abrahamsson P15-16
37:a Carl Ryttsén P15-16
42:a Albin Svenske P15-16
20:e Emil Backlund H Elit ¨
Veteran SM Linje
6:a Runnberg Rikard H30
28:a Calavin Björn H45
Veteran SM Tempo
11:a Rosencrantz Lars H45
19 Calavin Björn H45
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Ungdom SM Tempo
8:a Carl Ryttsen P15-16
Ungdom SM Linje
7:a Carl Ryttsen P15-16
15 Rosencrantz Axel P13-14
Downhill SM
1:a Oskar Hassellöf H Junior
5:a Carl Blomqvist Herrar
7:a Daniel Bagge Herrar

Cyclocross SM
4:a Agnes Abrahamsson F13-14
4:a Rasmus Lindén P10-12
11:a Joel Mellby P10-12
DNF Elias Lindén P13-14
9:a Axel Abrahamsson P15-16
8:a Anneli Persson D Veteran
1:a Mats Berntsson H40
21:a Markus Lindén H40
26:a Andreas Simonsson H40
5:a Mikael Forsby H50
4:a Pierre Stjernman H30
11:a Erik Karlsson Landén H30
15:e Olle Claesson H30
3:a Olof Abrahamsson H Junior
6:a Carl Ryttsén H Junior

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
Know IT
Nordic Wellness
Rideaway

Teveo
Serneke
Grip Grap
ElitRehab
Idrottens Bingo!

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

Kurser/utbildning



Anders Berndtsson har gått bikefit utbildning
Pengar för utbildningarna har söks genom Idrottslyftet samt från Göteborgs kommun.

Medlemmar och ekonomi
Medlemsantalet
Vid årets slut fanns ca 269 aktiva medlemmar. Under året har 81 nya medlemmar valts in i klubben.
Notera att en rensning av medlemsregistret gjordes i början av året.

Ekonomi
CK Master har det gångna räkenskapsåret redovisat ett resultat om ca 70 000 SEK. Den i särklass
största intäktskällan har varit bidrag.

Utmärkelse och resultat
Läkerolbägaren delas ut till Oskar Hasselöf för SM-Guld i Downhill för Herrar Juniorer.
Mastertrofén delas inte ut då ingen tävling arrangerades. Styrelsen lovar bättring till nästa år!
Klubbmästare MTB (KM 2016-06-08)
MTB F10-12
Agnes Abrahamsson
MTB P10-12
Rasmus Lindén
MTB P13-14
Axel Wallentin
MTB P15-16
Axel Abrahamsson
MTB D30
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Merve Muller
MTB D40
Frida Lindén
MTB H40
Markus Lindén
MTB H30
Björn Persson
MTB H-Elit
Erik Karlsson-Ladén

Klubbmästare LVG (KM 2016-08-17)
LVG F10-12
Agnes Abrahamsson
LVG P15-16
Carl Ryttsén
LVG H30
Magnus Bergquist
LVG H50
Mikael Forsby
LVG H-Elit
Erik Karlsson Landén

13

Styrelsens slutord
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, sponsorer och övriga som stöttat oss under 2016. 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 2017 och önskar er alla lycka till med träning och utveckling!

Erik Svenske

Emil Backlund

Carolin Forslind

Viktor Recina

Per Wallentin

Erik Karlsson Landén

Anders Leire

Anneli Persson
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