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Ordföranden har ordet 

 
Åter ett år till ända. 2021 var ett år då vår verksamhet såväl som samhället i stort präglades 

av coronapandemin. 

 

Ungdomsverksamheten behövde fortsatt anpassas till de olika restriktioner som fanns under 

året. Genom att fortsätta hålla nere gruppstorlekarna och hålla isär våra samlingsplatser så 

kunde vår träningsverksamhet fortsätta i princip som vanligt. Den mycket populära MTB-

skolan kunde också den arrangeras under två sommarveckor till många ungdomars stora 

glädje. 

 

För andra året i rad arrangerade vi MTB-SM, både i XCC och XCO. Det innebar fem dagars 

arrangemang med många engagerade medlemmar som lade ner både mycket tid och 

energi, både inför tävlingsdagarna och under de faktiska tävlingsdagarna. Till skillnad mot 

2020 så tillät restriktionerna vid denna tidpunkt att vi kunde ha publik på plats, vilket ledde till 

att SM blev en fantastisk publikfest både på tävlingsarenan och ute längs tävlingsbanan. 

Under 2022 kommer vår MTB-tävling att genomföras i maj. 

 

Under hösten skedde en ombyggnad av den befintliga XCO-banan vid Brudarebacken då en 

ny hopplinje byggdes. Denna hopplinje blev genast populär och har använts flitigt av 

ungdomarna i samtliga grupper under hösten. 

 

Landsvägs-verksamheten har även den behövt anpassa sina träningar för att följa rådande 

restriktioner under året. Under vintersäsongen har en lyckad vidareutveckling skett av 

helgernas långdistanspass.  

  

Henrik Ottosson 

Ordförande CK Master 

  



 

CK Master 2021 

 

Styrelse och funktionärer 

 

Ordförande Henrik Ottosson 

Vice ordförande Anders Ekh 

Sekreterare Erik Karlsson Landén 

Kassör Carolin Forslind 

Styrelseledamot Björn Calavin, Emma Belforth, Alexander Scott, Ronnie Silverdahl. 

 

Revisorer och valberedning 

Revisorer Mikael Forsby och Per Wallentin 

Valberedning Markus Lindén (sammankallande), Merve Muller, Pierre Stjernman 

 

Funktionärer 

IT-ansvarig Carolin Forslind/Erik Landèn 

Tävlingsansvarig Viktor Recina 

Seniortränare LVG Björn Calavin 

Seniortränare MTB Emma Belforth 

Ungdomstränare, ansvarig: Jonas Mellby 

Kläder Erik Waldner & Anders Ekh  

Bidrag Alexander Scott 

GCF styrelse Markus Lindén 

Materialansvarig Klubbcyklar Markus Lindén 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten 

  



 

MTB-Träning 

Intresset för MTB på barn och ungdomssidan har även under detta året varit stort. Kölistan 

som vi upprättade ifjol har varit upp i över 200 sökanden.  

Vi har haft en bra tränarstuktur där huvudtränare i respektive färg fördelat ut ansvar till sina 

hjälptränare i grupperna och träningarna har flutit på bra med fasta grupper över båda 

terminerna. 

Vi har fortsatt träna i de ”färgbaserade” gruppindelningarna och flest cyklister har vi sett i 

grön och blå. (6- ca 10 år) 

Vi har också fått in ännu fler nya engagerade barn/ungdomstränare 

 

 

 

Ungdomssatsningen 

Under 2021 har vi fortsatt att satsa på vår ungdomssatsning vi startade upp 2020. Gruppen 

har fyllts på med nya yngre ungdomar och alla har fått stöttning i sin träning och vi har 

erbjudit gemensamma pass året runt och haft en bra planering som framförallt Jonas Mellby, 

Emma Belforth och Oscar Ek ansvarat för. Utöver MTB träningarna har vi kört styrketräning i 

samarbete med IFK kliniken samt virtuella träningspass på plattformen Zwift. Gemensamma 

aktiviteter såsom föreläsningar, läget etc har kunnat genomföras och vi hade ett 

velodromläger i Danmark i november samt även ett hemmaläger under höstlovet. 

Velodromlägret finns det en förhoppning att göra till ett större läger under 2022 med fler 

grupper. 

 



 

Mountainbikeskolan 

2021 genomfördes en covid-19 anpassad MTB-skola där storleken på grupperna var 

anpassade efter de riktlinjer och rekommendationer som rådde.  

Nytt för året var att även de yngre grupperna ljus-/ och mellanblå deltog.  De hade ett eget 

läger under tre dagar v 25 där inte mindre än 22 starka cyklister utforskade såväl stigarna i 

Skatås som övade teknik, hopp, lekte och körde stafett. 

För grupperna mörkblå, gul och orange/röd var det läger under fem dagar v 26.  

34 ungdomar delade i tre grupper cyklade i både Paradiset, delar av Vildmarksleden och 

Änggårdsbergen. Höjdpunkter på veckan var förutom cyklingen, lek i pumptrack, pizzan och 

badet.  

Grupperna kommunicerade väl med varandra och spred ut sig i hela göteborgsregionen för 

att undvika trängsel.   

Ett stort antal både nya och gamla CK Master-föräldrar hjälpte till att både planera och 

genomföra lägret allt detta på ett fantastiskt vis.  

 

 

 

 

Enduro 

Endusoskills startade förra året och är nu mycket populär bland klubbens ungdomar. Det 

tävlas även flitigt där man kan se många från klubben som tävlar med imponerande resultat 

på både Swecup och SM. Kul!  

 

Vi hoppas och kunna se fler CK Master cyklister på tävlingar och enduospåren kommande 

säsong.  

  



 

Mountainbike SM 

Med stolthet kan vi se tillbaka på CK Masters Mästerskaps arrangemang 4-8 augusti i 

Skatås. För andra året i rad stod vår klubb ansvariga för att arrangera Svenska 

mästerskapen i XCC (kortbana) och XCO (crosscountry olympiskdistans). 150 funktionärer 

ifrån klubben gjorde det möjligt trots pandemin och pågående regleringar blev det en riktig 

succé! 

  

·      1038 anmälningar (625 personer) 

·      992 starter  (599 personer) 

  

Med deltagarrekord, publikrekord och över 30.000 videovisningar tillsammans med bra 

spridning på sociala medier har vi kunnat förvalta förtroendet från våra partners och bevisa 

att våra sponsorer syns. 

  

Sajten: 

17.000 besökare 

  

SOME- reach 

Facebook: 70 252 

Insta: 3 702 

  

Streaming 

33.407 videovisningar 
12.000 unika besökare såg LIVE-sändningarna 

15.000 On-demand 

Övriga har följt tävlingarna direkt via youtube 

  

MTB SM 2021- kunde trots pågående pandemi öppnas upp för nybörjare, ungdom och 

seniorklasserna som tidigare inte fått tävla under våren. Därmed var publiktaket på 600 

personer ingen större begränsning för deltagarna vilket lockade hela familjer till Göteborg 

och SM-tävlingarna. 

  

Nu blickar vi framåt och fortsätter planera för de kommande tre åren och fortsätta bevisa att 

vi är en klubb att satsa på. Vi vill göra skillnad för våra medlemmar och våra sponsorer 

under namnet Gothenburg MTB race. 

 

/Daniel Dandenell, Projektledare för arrangörsgruppen 



 

 
 

 
 

 

  



 

LVG-träning 

Årets lvg säsong inleddes med coronarestriktioner och stora klungor tilläts inte. 

Mastertisdagarna fick därför vänta på sig. För att skapa lite tävlingsnerv och få ut 

cyklisterna från trainers och hemmets bekvämligheter, skapades Göteborgs 

Vårklassiker. 6 rundor på 6 veckor, med distans från ca 100-160 Km och över 8000 

höjdmeter. På rundorna valdes ett antal segment ut på strava som alla fick logga för 

att få ett resultat. Som mest loggade nära 50 cyklister strava segmenten på en 

runda. Genom sponsring så fick deltagarna både pris för prestation så väl som i ett 

lotteri. 

Vårklassikerna avlöstes sen med de så kallade Team Time Trial Challenge då vi 

fortfarande inte kunde starta våra ordinarie Mastertisdagar. Endast träningar i mindre 

grupper var OK. TTT Challenge blev ett alternativ med 5 sträckor som kördes i 

lagtempo om max 4 cyklister. Bra träning när annat inte kan erbjudas. 

 

I Juni så släpptes det på restriktionerna och vi kunde återuppta våra populära 

Mastertisdagar och den sista för säsongen genomfördes 14 September. 

Parallellt med Mastertisdagarna startade Anders Ekh upp specifika 

Junior/Ungdomsträningar som även hade inslag av rena teknikträningar. 

I September höll Erik Karlsson Landén & Alexander Scott i en introträning för 

landsvägscyklister. Introträningen syftar till att genomföra liknande segment/övningar 

som vi gör på Mastertisdagarna, men här under lite lugnare former. 

I September kördes även ett klubbmästerskap i tempolopp på landsvägscykel. 24 

Km med start vid Östra Lindomevägen o mål vid Älvsåkers kyrka. Magnus Bergqvist 

var återigen starkast för dagen i klubben och försvarade sin vinst från 2020.  

 

 



 

 

Tävlingsresultat utöver SM:  

Herrar elit: 

Marcus Svensson 7:e plats på Ringen loppet, Swecup. 

Fredrik Johansson 7:a på Xamera cup deltävling 3 och 11:a i totalen 

 

Damelit: 

Linda Jacobsson 10:e plats på Ringenloppet, Swecup och 11:e plats på Giro 

Himledalen. 

 

Juniorer: 

Johan Rydne 1:a på prologen i Svanesunds 3-dagars och 5:a i totalen 

 

P15-16: 

Rasmus Lindén: 1:a på prologen i Svanesunds 3-dagars och 3:a totalen. 

2stycken 7:e platser på U6 och 2:a på Kinnekulle. 

 

Inför säsongen 2022 har det tagits initiativ till att skapa bättre förutsättningar för elit 

och juniorgruppen med avseende på träning och tävling. Ambitionen är att få ihop 

gruppen och få till mer av en lagkänsla som kan resultera i gemensam taktik och 

förhoppningsvis leda till framgång, lärande och ha roligt tillsammans. Som ett första 

steg genomförs gemensamma träningsläger, inköp av material, support vid större 

tävlingar osv. CK Master har en ambition att växa inom Elit och Juniorklasserna, 

göra skillnad i klungan och skapa resultat. Vi ser det som en långsiktig ambition 

genom att få våra cyklister att trivas i klubben och skapa goda förutsättningar för att 

lyckas på och utanför tävlingsarenan. 

  



 

 

Klubbens resultat på Svenska mästerskap 

LVG MTB 

Tempo Pojkar 15-16 

Hampus Kjellberg (3:a)         

 

Tempo Herrar senior 

Marcus Cladelin (24:a) 

 

Tempo Herrar junior 

Samuel Ljungqvist (11:a) 

Joel Oskarsson (17:e) 

 

Herrar kortdistans SM 

Erik Karlsson Landén (15:e) 

Fredrik Johansson (28:a) 

Olof Åström (49:a) 

 

Kortdistans P15-16 

Rasmus Lindén (5:a) 

Joel Mellby (11:a) 

 

Linje herrar Senior 

Erik Karlsson Landén (13:e) 

Eric Sjögren (17:e) 

Fredrik Johansson (25:a) 

Olof Åström (44:a) 

 

Linje Damer Senior 

Wilma Olausson (13:e senior, 3a U23        ) 

 

Linje P15-16 

Hampus Kjellberg (2:a)         

 

XCT P13-14 

Viggo Rudklint (18:e) 

Valter Gerle (19:e) 

Leo Kjellberg (56:a) 

 

XCT P15-16 

Hampus Kjellberg (4:a) 

Rasmus Lindén (10:a) 

Isak Bjurströmer (30:e) 

Joel Mellby (34:a) 

Lucas Mårts (49:a) 

Zander Ralevski (52:a) 

 

XCT F15-16 

Elma Rudklint (13:e) 

 

XCT H30 

Daniel Svensson (1:a)         

Emil Backlund (8:e) 

Christian Nilsson (15:e) 

 

XCT D30 

Merve Müller Odby (2:a)         

Sanna Larsen (4:a) 

 

XCT H40 

Peter Strand (19:e) 

 

XCT D40 

Johanna Malmqvist (5:a) 

 

XCT H50 

Simon Gunnarsson (9:a) 

 

XCT D50 

Anneli Persson (3:a)         

 

XCC Damer junior 

Tove Dandenell (3:a)         

Agnes Abrahamsson (5:a) 

 

 

 

 



 

XCC Damer senior 

Emma Belforth (3:a)         

Sara Öberg (6:a) 

Felicia Andersson (7:a) 

 

XCC Herrar senior 

Albin Andersson (24:a) 

 

XCO P13-14 

Viggo Rudklint (26:e) 

Valter Gerle (27:e) 

Leo Kjellberg (50:a) 

 

XCO P15-16 

Hampus Kjellberg (8:a) 

Rasmus Lindén (14:e) 

Joel Mellby (36:a) 

Lucas Mårts (48:a) 

 

XCO F15-16 

Elma Rudklint (12:e) 

 

XCO Damer junior 

Tove Dandenell (3:a)         

Agnes Abrahamsson (7:a) 

 

XCO Damer senior 

Emma Belforth (3:a)         

Sara Öberg (7:a) 

 

XC0 H30 

Daniel Svensson (3:a)         

Christian Nilsson (10:e) 

 

XCO D30 

Merve Müller Odby (2:a)         

 

XCO H40 

Peter Strand (24:a) 

 

XCO D40 

Johanna Malmqvist (7:a) 

 

XC0 H50 

Simon Gunnarsson (11:a) 

 

XCE Damer Seior 

Agnes Abrahamsson (3:a)         

Felicia Andersson (10:a) 

 



 

 

XCM Herrar Senior 

Albin Andersson (21:a) 

 

XCM Damer Senior 

Emma Belforth (2:a)         

 

Felicia Andersson (11:a) 

 

XCM H30 

Alexander Scott (13:e) 

 

 

 

 
Cykelcross Enduro 

Herrar Senior 

Erik Karlsson Landén (6:a) 

 

Damer Senior 

Felicia Andersson (4:a, U23 1:a)         

 

Herrar Junior 

Rasmus Lindén (9:a) 

 

Damer Junior 

Agnes Abrahamsson (4:a) 

 

 

P15-16 

Lucas Mårts (8:e) 

 

Herrar 50 

Simon Gunnarsson (7:a) 

Herr U21 

Victor Kreutz (22:a) 

 

 

 

 

 



 

Bidrag och sponsring 

Klubben har under året 2021 sökt och fått beviljat statlig LOK-stöd och aktivitetsstöd 

från kommunen för träningarna som har genomförts under året. Tack vare ett omtag 

i redovisningen av deltagare på träningstillfällen har det nästan genererat en 

fördubbling av bidragsstödet. Stort plus i klubbkassan och hoppas detta håller i sig! 

 

Klubben har också sökt och fått beviljat investeringsbidrag av Göteborgs stad för 

utbyggnad av tränings/tävlingsbanan (Flowtrack banan). Detta för att kunna möta 

behoven i vårt barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Under 2021 har klubbens sponsorer varit oförändrat då dessa avtal löper ut efter 

säsongen 2021. Några mindre justeringar på klubbens cykelbyxor gjordes i och med 

sponsorer som stöttade MTB SM 2021 gavs möjligheten att synas extra för deras 

fina tillskott till arrangemanget.  

 

Vid årsskiftet 2021/22 gick många av våra sponsoravtal ut. Man har därför under 

säsongen 2021 omförhandlat nuvarande sponsoravtal samt söka mera sponsorer till 

klubben. Detta för en period på tre år mellan säsongerna 2022-2024 för att under 

denna period kunna hålla en enhetlig design på våra kläder och inte behöva byta 

några sponsorer under dessa tre år. Det har varit ett väldigt lyckat arbete som 

kommer ge ett bra tillskott till klubbens fortsatt utveckling som förening. En ny design 

med nya sponsorer på kläderna kommer därför presenteras under våren 2022 för 

klubbens medlemmar under kommande tre år.  

 

  



 

Ekonomi 

CK Master har för det gångna räkenskapsåret redovisat en vinst på 358 999 kr.  

De största intäktskällorna utan direkt motprestation har varit 

Medlemsavgifter, Sponsring och Bidrag. SM stod för 199 000 kr i sponsring och 169 

000 kr i bidrag. Totalt gjorde SM ett positivt resultat på 374 000 kr. 

 

En stark gemensam satsning på bidrag i olika former har gett utdelning vilket ökat 

bidragsbeloppen avsevärt både för SM och bana och för ungdomsverksamheten.  

 

Styrelsens slutord 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar, tränare och sponsorer för det gångna året. 

Cykelintresset växer och vi ser fram emot 2022 som vi hoppas kommer bli ännu 

bättre med mindre restriktioner. 


