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Verksamhetsplan för CK Master 2019 
 
Verksamhet 
Klubben har för avsikt att fortsätta sin verksamhet med ungefär samma inriktning som 
tidigare, dvs att bedriva tränings och tävlingsverksamhet inom cykel. Klubbens 
huvudfokus kommer även fortsatt att vara på ungdomar, men tack vare intresse och 
goda initiativ från ledare och nya medlemmar har vi även sedan förra året en aktiv och 
växande tävlings- och träningsverksamhet för seniorer på landsväg, som vi 
värdesätter. Under 2019 vill vi öka utbytet mellan senior- och ungdomsverksamheten, 
exempelvis med något gemensamt träningsläger, då vi ser att det är en motiverande 
inspirationskälla för båda verksamheterna. 
 
Den största delen av verksamheten ägnas fortfarande åt MTB XC, men vi är även 
aktiva inom landsvägscykel och cyclocross. Några medlemmar ägnar sig också åt 
MTB Enduro och DH. 
Inom ungdomsverksamheten strävar vi efter bredd där vi försöker se till så att så 
många som möjligt vill fortsätta cykla med oss så länge som möjligt. Det innebär att 
vi vill vara många tränare och många träningsgrupper så att vi kan erbjuda en 
verksamhet som passar många oavsett nivå och ålder. 
 
Idrottsaktiviteter under 2019: 

• Ungdomsträning på MTB i flera grupper med olika avancerad träning 
• Seniorträning på MTB  
• Seniorträning landsväg 
• Inomhusträning på testcykel samt styrketräning under vinterhalvåret 
• CK Masters MTB-race deltävling i SweCup med UCI kategori 3 status 
• Minst en distriktstävling på MTB (datum bestäms i samråd med GCF) 
• Minst en distriktstävling på LVG (datum bestäms i samråd med GCF) 
• 1-2 Master Cup klubbstafett på MTB öppen för alla i klubben (barn, 

ungdomar, seniorer och föräldrar)  
• Nightmare Classic i november 
• Träningsläger för ungdomar och seniorer 
• Studieaktiviter i form av träningsinformationskvällar, mekarkvällar mm 
• Erbjuda medlemmarna utbildningar för att bredda kompetensen i klubben och 

för att fördela ansvaret inför våra evenemang. 
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Ekonomi 
Under de senaste åren har styrelsen anpassat verksamheten till intäkterna för att nå 
ungefär ett nollresultat över verksamhetsåret. Sedan tidigare år, då klubben haft en 
mindre verksamhet, men ändå relativt stora intäkter har vi en relativt stor kassa om 
cirka 500 kSEK. Från årsmötet 2017 fick styrelsen i uppgift att komma med förslag 
till långsiktiga satsningar som klubben kan göra för dessa pengar. 
 
Styrelsen utgår från att klubben ändå bör ha en ekonomisk buffert för oförutsedda 
händelser och tolkar årsmötets beslut till att vi över en period på 2-3 verksamhetsår 
kan använda ungefär 200 kSEK ur klubbens kassa till långsiktiga satsningar som 
kommer medlemmarna till nytta och stärker klubbens varumärke. Styrelsen vill i 
sammanhanget också poängtera att en förutsättning för att kunna göra den här typen 
av investeringar i klubben är att det finns medlemmar som är villiga att engagera sig i 
planeringen och genomförandet av dem.  
 
Utvecklingsaktiviteter under 2019: 

• ytterligare förbättra träningen på ungdomssidan, engagera fler föräldrar i 
klubbens arbete, samt få fler att köra tävlingar 

• få fler medlemmar att engagera sig och fortbilda sig som tränare, 
tävlingsledare eller kommissarie 

• genomföra tränarutbildning anpassad för CK Master 
• köpa fler och byta ut lånecyklar för att göra det ännu enklare för nya 

medlemmar att prova vår verksamhet 
• färdigställande av vår nya klubbstuga, exempelvis: 

o Målning 
o Inköp av altanmöbler 
o Inredning av fikautrymme 

• bygga vidare på bana, exempelvis: 
o Nya hopp 
o Stenkista 
o En extra mini-pumptrack för de yngsta barnen 

 


