Årsberättelse 2018 Värnamo Cykelklubb
Styrelse: Lännart Gustavsson, ordförande, Filip Svedberg, kassör, Ulrik Nilsson, sekreterare,
Henrik Andersson, ledamot Per Malm, ledamot. Suppleanter: Carl-Johan Bengtsson och
Viktor Johansson. Revisorer: Christer Wallin och Håkan Fridh
Klubben består av drygt 160 medlemmar

Verksamhet
Som vanligt har våra medlemmar varit hårt engagerade. Både egna oh en del där vi varit
medverkande. Som vanligt matchar inte många klubbar detta i cykelsporten.
Vi inledde med traditionella Bolmen runt den sjätte juni. Vi hade tur med vädret och fick ca
200 startande. En olycka två km från start i kön (!) men i övrigt ett mycket bra arrangemang
ur alla synpunkter även ekonomiskt.
Lvg-tävlingen körde vi tillsammans med Burseryds IF denna gång. Cup-tävling i elit, damer
och juniorer. SWE-Cup Para. Resultatet i elit är det bästa någonsin i klubbens historia.
Vinnaren, Martin Toft Madsen, Danmark, krossade allt motstånd. Tre mil på 34.27. Tre
minuter bättre än svensk toppklass. Världsklass! Vad matchar det i våra trakter 2018 ??? Ni
som var där minns det. Lokal pressen ägnade sig åt helt annat. Västboloppet. Traktens äldsta
och mest imponerande idrottstävling fick noll (0) uppmärksamhet i lokal pressen. Liksom vår
f.ö.
Vi hade det mycket trevligt.
Vi har även arrangerat klubbmästerskapen. Tempot på, traditionella, Hörlemilen. Patrik
Petersson besegrade tio cyklister och vann på 13.34. En bra tid!
Linjeloppet kördes även det traditionellt på Hånger GP. Stort startfält och Filip Svedberg
vann.
MTB mästerskapet gick i Anderstorp. Peter Gustavsson vann seniorerna och vår ungdom
Lucas Bergenholtz blev tvåa totalt men klubbmästare i en fin tävling i fint väder. Liksom f.ö.
alla våra arrangemang.

Lådbilstävlingen på Värnamodagarna var vi mycket inblandade i som flera år. Mycket folk
och ekonomisk stöttning till klubben. Handlar om arbete för sju man två dagar på
eftermiddagarna.
Måndagsturen var vi bland Sveriges först klubbar att inleda för närmare tjugo år sedan.
Tusentals har kört här! Från slutet av april till slut september samlade som vanligt mellan 525 startande varje gång. Bra ordning på långsamma gruppen tack vare Carl-Johan Bengtsson!
Hörlemilen blev en katastrof! Inte vårt fel…ösregn och fel dag gjorde att i fick ihop en onsdag
i sommar! Bättre lycka nästa gång. Patrik Peterssons 13.34 var blev årets bästa resultat.
Spinning som vanligt. På våren på ASO och på hösten tog Friskis över arrangemanget genom
ett sponsorskap, delvis. Verkar ha blivit ett lyckat arrangemang med många röd-gröna
deltagare.
Media då. Hemsidan har ibland haft problem men nu är det lyckat. Facebook är den dagliga
infon. Många tittar här varje dag. Givetvis vill man önska mer men vem har tid?
Tävlandet är numera lägst någonsin. Motion cyklandet däremot på topp. Massor av lopp!
Fantastiskt fin social verksamhet för många. Tusen starter? Från Vättern till Bolmen.
Klubbens Marina Emanuelsson är nu bästa dam genom tiderna runt Vättern!
Träningarna är ganska välbesökta. Från Torget eller Borgen. Torget genom FB och Borgen
genom Lännart då.
Ungdomsverksamhet har vi på mtb. 1-10 startande tisdag och torsdag. Lyckat arrangemang
inte minst socialt. Lucas Bergenholtz är mest skicklig. Mycket duktig även nationellt.
Siffror? Kan du snart se på hemsidan. Hörlemilen, standaret, tävlandet. Men även inbjudan
till Bolmen runt.
2019? Bolmen runt och Värnamo tempo som vanligt. Nytt datum blir 7-8 september i år.
Cykelförbundet tog vårt datum så i år kan du se SM tempo i Jönköping i augusti! Vårt
linjelopp blir GP tävling på en drygt 2,2 km lång runda. Mål nära vår sponsor Gjuteriteknik.
Tempot som vanligt på gamla E4.
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