
 

 

Årsberättele 2019 Värnamo Cykelklubb 

Styrelsen: Lännart Gustavsson, ordförande, Filip Svedberg, kassör, Ulrik Nilsson, sekreterare, Henrik 

Andersson och Per Malm ledamöter. Suppleanter: Viktor Johansson och Carl Johan Bengtsson. 

Revisorer: Christer Walin och Håkan Fridh. 

Klubben består av ca 160 medlemmar. I stort sett alla samarbeten i styrelsen sker telefonledes. 

Verksamhet 

Värnamo Cykelklubb tillhör sedan 1932 en av Sveriges mera aktiva cykelklubbar. Vi har arrangerat 

tävlingar och motionslopp sedan dess. Mycket ovanligt i svensk idrott över huvud taget idag! 

Som vanligt, numera, arrangerade vi Bolmen runt den 6 juni. Vädret? Katastrof om man nu ser till 30 

grader varmt och solsken… Inte alla har kontroll på sådant i detta land. Köra fyra mil och ha tömt två 

stora flaskor kan innebära problem säkerligen när den affär som skulle vara öppen beslutat ändra 

öppentiden en vecka..! Otur och en del problem innan vi löst det mesta. Kommer definitivt inte att 

ske igen… 

LVG tävlingarna blev lite annorlunda. Givetvis traditionella tempotävlingen på Hörlevägen på 

lördagen. Ett litet problem vid en vändpunkt efter mer än tio år men knappast någon stor grej och 

kommer aldrig att åter upprepas. I övrigt en fin tävling. 

Söndagens tävling blev helt ny. Efter många, många år körde vi GP vid arbetsområdet Hornaryd. En 

snabb bana. Vi hade cuptävling i master men det gav ingen mängd däremot deras elit i de flesta 

klassena där. Med deras VM i Polen helgen före kom inte så många ”vanliga” Masters. 

Arrangemanget fungerade bra trots att vi var första gången på banan. Lite trafik och inga stora 

problem med lastbilar och bussar. 2020 blir det start en timma senare kl 09:00.  

Alla arrangemang tackade många för trots att några på Bolmen trodde de körde Tour de France för 

300 kronor i startavgift inkl. lunch.  

Ekonomisk blev det som vanligt en mycket bra affär. Sista tio åren har klubben tjänat en halv miljon 

kronor tack vare några mycket få duktiga på området. I övrigt fungerar det med att skapa ett tjugotal 

människor som ställer upp varje dag med att hjälpa till. Viktigt på många sätt. Ekonomiskt? Visst men 

vi är en klubb. Vi gör saker tillsammans. 

Vi har även arrangerat två KM. Som vanligt på Hörlemilen på tempo och, lika vanligt, Hånger GP på 

linjelopp. Tur med vädret som vanligt…!  

Hörlemilen hade vi inte samma lycka med vädret på. Ibland nedlagt! Första onsdagen i var månad är 

en tradition efter mer än 30 år. Kanske våra många motionärer förstår att detta är en fin test på 

formen snart. Inga stora rekord och arrangemangen fungerade fint.  



MTB mästerskapen kördes även detta år i Anderstorp. Tack AOK! Höstkallt! Blev det verkligen. Banan 

nu fin efter några år av blött, blött. 

XC körde vi en del tack vara Stilling och Co. Att köra det samma dag som våra tävlingar hoppas vi 

inte återkommer, dock. I övrigt fina arrangemang även om vädret en dag var mycket dåligt. 

Dessutom några andra XC för våra medlemmar på olika ställen runt om i närheten.  

Lådbilstävlingen på Värnamodagarna ställde vi upp med ca sju medhjälpare sedan flera år. Inga 

tekniska problem. Vädret var ett gränsfall med regn på slutet. Även här en viss ekonomisk ersättning.  

Måndagsturen som vanligt sedan minst femton år! Antalet här var som vanligt mellan 10 och 40 

startande. Mestadels ok väder och med följebil nästan alltid. Mer reklam för medlemskap vore bra 

även om det är gratis. Kör du en massa gånger är 200 kronor mycket gratis i dagens cykelvärld där 

det mesta handlar om fem siffriga tal. 

Spinning med Friskis rullar på bra. För en billig summa kan medlemmarna köra här. Vi har även mot 

en kostnad inbjudit medlemmar att åka gratis vid speciella tillfällen. I övrigt går det att köra i 

klubblokalen för medlemmar när man vill! Meddela styrelsen när!  

Motion i massor! Naturligtvis på Vättern med special hjälp men på många andra ställen. Hur många 

körde motionslopp? Dagens quiz! 500? Fler?  

Tävlandet vårt är inte vad det varit. För inte allt för länge sedan hade vi 300 starter på ett år! Idag 

mycket få.  

Träningarna är välbesökta! LVG från torget och MTB i Borgen. Många hundra har varit med här.  

Ungdomsverksamheten består i verksamhet i Borgen och en del XC tävlingar. För det mesta fem 

aktiva på tisdagar och torsdagar. Någon gång dyker en äldre upp här men efter några år kan 

ungdomarna banor och sätt att köra på. Vi sponsrar en del här genom licens för en del och avgifter 

på XC tävlingarna. Vidare en klubbtröja för de som kör mycket. Mycket fin reklam. – vem är du? 

Frågar äldre när ungdomar dyker upp i klubbtröjan. 

Hemsidan fungerar numera och du kan till exempel läsa många resultat i här! Vidare mycket bilder 

genom åren. FB sidan är välbesökt och användes för daglig info för klubben. Inte minst för tränings 

tillfällen. 

Medlemskort är numera den digital sak. Perfekt genom Cardskipper. Alla ser att de betalat och kan 

utnyttja vissa förmåner här. Viss kostnad för klubben men mycket bra idag.  

Bussen är på utgång och vi tänker byta den mot en nyare på Volvo. Klubben har haft egen buss 

sedan tidigt 60-tal. Används idag på alla arrangemang, mycket träningar och MTB verksamheten för 

ungdomar. Förutsättning för en bra verksamhet och dessutom bra för de som är våra medlemmar på 

mycket verksamhet. Många gånger en säkerhetsfråga för övrigt.  

Värnamo den 8 mars 2020 

Lännart Gustavsson, Filip Svedberg, Henrik Andersson, Per Malm och Ulrik Nilsson 

 


