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Fridh 

Vi finns på Facebook där du kan följa 

vad vi gör dagligen. Du kan även nå 

den från hemsidan 

Vi har en hemsida som är mer en 

sida som handlar om klubben i 

resultatväg och info som gäller 

allmänna saker i klubben 

www.varnamocykelklubb.se 

 

Cykelklubben består idag av cirka 

270 medlemmar 
 

Ett stort tack till alla som hjälpt 

oss under året. Medlemmar, 

sponsorer och många fler! Som 

vanligt ett tack till våra superbt 

duktiga poliser som hjälper oss 

vid våra arrangemang. Har idag 

hög klass i landet!  

 

 

Bäst i klubben 

 

Marie Emilsson blir bäst i klubben i 

år. Hon är 2012 års SWE-cup vinnare 

i damelit. Mycket imponerande, 

oväntat och glädjande. Marie har 

inte tävlat så mycket men här 

handlar det om att vara bäst när det 

gäller! Sju tävlingar räckte med ett 

suveränt stiligt sätt att ta sig an en 

omöjlig uppgift. Stort grattis!  

Hörlemilen 

Den har blivit mer och mer populär. 

Givetvis ett sätt att se hur formen är 

inför tävlingar/motionslopp. Årets 

bästa kördes i augusti när 

Burserydskillen Ove Nilsson körde 

på 12.44. En bit kvar till Niklas 

Fagerlunds fina 12.27 men 2013 

kommer säkert nya att ställa upp. 

Wetterhall?! 

 

http://www.varnamocykelklubb.se/


Flest segrar i VCK 2012 

Alice Nilsson vann fem tävlingar, 

genomförde 29 tävlingar och var 

tvåa i Sverige statistiken i klass F13-

14. Toppklass i år 

  

Årets fynd 

Ida Rimark blir årets fynd i klubben.  

Hon körde sju tävlingar och var 

bland annat trea på GM i Ånnaboda. 

Bäst var danska Tönder med en 

åttonde plats i tuff konkurrens. Hur 

hon klarade crashen dagen efter 

vittnar om att det finns möjligheter 

2013. Spännande! 

 

Totalt genomförde vi 263 tävlingar 

under 2012. Hur det ser ut tidigare 

kan du se på annat ställe! 

Flest genomförda tävlingar, liksom 

2011, gjorde Matilda Karlsson i F13-

14, 31 stycken 

80 års jubileum 

 Avhölls på Scandic hotell i Värnamo. 

Besöksantalet var inte vad som 

väntat men det var trevligt med bra 

musik, god mat och mycket 

cykelsnack. Priser delades ut till 

Marie Emilsson och Ida Rimark. 

Dessutom kunde deltagarna se ett 

bildspel med mängder av bilder från 

klubbens historia 1932-2012 

 

 



Klubbmästare 

Vi arrangerade två 

klubbmästerskap. Traditionella 

Hörlemilen där Maria Larsson vann 

damtävlingen och Jimmy Bodin 

herrd:o. Sedan körde vi ett enormt 

lyckat Hånger GP med en del 

åskådare (!), i kanonväder och med 

Filip Svedberg som spurtvinnare 

bland de äldre och Alice Nilsson, 

femtio meter hemifrån (!) den yngre 

klassen. Totalt startade 43 på årets 

klubbmästerskap 

Medlemmar 

Vi startade årets säsong med drygt 

hundra medlemmar nu är vi på väg 

till 300! Att det har kostat är klart. 

Mycket arbete bland många och en 

administrativ del som tagit onormal 

tid till klubbverksamhet. 2013 är allt 

i ordning!  

Medlemsmöte 

Har vi haft på Energiverket med ett 

60-tal deltagare. Det här är 

säkerligen viktigt även i 

fortsättningen. Uppskattat! 

Sälj/köp/byt 

Vi startade en sådan kväll senvintern 

2012. Inte så jättemycket affärer 

men rätt mycket folk. Vi 

återkommer! 

Pepparkakor 

Sådana har vi sålt i minst 20 år. 

Fundera på vad vi tjänat på det! I år 

sålde vi 400 burkar för femtio 

kronor styck. Vi har sålt minst tio 

tusen. Det betyder många resor, 

avgifter. Årens inkomst blev ca 9 tkr 

Bolmen runt 

Kom tillbaka efter mer än 30 år. Vi 

hade kört nio gånger nu kom den 

tionde. Inledningsvis var vi rädda för 

antalet startande men det löste sig. 

Nu blev det 207 stycken som 

cyklade från High Chaparral. Ingen 

större vinst men vi inledde en grej 

som ska bli en stor sådan. Perfekt 

arrangemang av Dan Carlsson och 

hans många medhjälpare. De allra 

flesta Vck-arna var funktionärer men 

2013 kan den som vill delta. Vi är 

starka och många vill hjälpa till en 

dag 

Vasaloppet 

Peter Gustavsson var en toppklass 

elitcyklist i första halvan av 2000-

talet. Bra är han fortfarande men 

hans resultat på Vasaloppet har fått 

många att öppna ögonen. 4:17:03 

gav en 226:e plats. Inte säkert att 

alla förstår klassen. Han startade 

inte i främsta ledet. Har inte alls den 



skidträning som andra hade. 

Imponerande! 

Egna landsvägslopp 

Som vanligt har vi varit aktiva på 

den biten. Värnamo GP och 

Jubileumslopp. Dessutom i år med 

Bolmen runt. Det är väl dumt att 

säga att detta inte kostade hårt. 

Väldigt mycket arbete.  

Två segrar i seniorklassen var bästa 

resultatet. Viktor Johansson vann GP 

och Filip Svedberg vårt 

Jubileumslopp. 

 

 
Ett stort problem infann sig för 

söndagens tävling när Vägverket 

bestämt sig att grusa en del av 

vägen. Tack vare mycket goda 

kontakter med polismyndigheter 

löste detta sig. Ett mycket stort tack 

för det. Stor förlust både 

ekonomiskt och tävlingsmässigt 

räddades.  

 
 Bägge loppen blev mycket bra 

genomförda av funktionärer och 

deltagare och gav, som vanligt, en 

god inkomst till klubben. Ser du våra 

arrangemang genom tiderna så 

tillhör vi de största klubbarna i 

landet. Minst hundra tusen har varit 

på tävling/motionslopp i Värnamo! 

 

Vägstädning 

Den gjorde vi även 2012. En afton i 

början av maj samlades drygt 

femton personer för att städa vägen 

mellan avfarten till Hillerstorp och 

Skillingaryd. Alltid lite få men vi är 

bra så det fixade sig. Lännart jagar 

folk och Lars Svensson sköter det 

tekniska med transporter och 

vägsträckor sedan många år. Nära 

tio tusen i inkomst är inte fy skam 

 

Motion 

Vi har tagit över Team High 

Chaparral under året och det har 

betytt att vi är 100 % fler i år. Det 

betyder ju även att vi haft närmare 

100 man med på Vättern runt 2012. 

Vi var också där och hejade! 



 
 

En gång hade vi en massa åkare på 

Måndagsturen med ett stort 

reportage som nådde minst 20 

tusen läsare och vi var alltid mellan 

30 och 70 personer där.  

 
Vänern runt var ett annat stort 

arrangemang med många av de 

våra. Sen fanns det många fler på 

landsväg men även långlopp på mtb 

som blev populära under året. Antal 

som startat från klubben i år? Runt 

fyra hundra tror vi! 

 

Långloppscup 

Där startade flera men vi nämner 

vår damelit Sandra Salinger som 

blev femma i Swe-cup, långlopp. En 

mycket habil insats där hon klarade 

de placeringarna oftast och kan 

säkert nå en bit till 2013! 

Craft 

Fina kläder har vi använt under året. 

Genom samarbete med Roupez har 

detta blivit stort! Många, många 

hundra plagg finns nu ute hos våra 

medlemmar 

 

Svea 

Under en massa år sålde vi tusentals 

bingolotter vilket gjorde att klubben 

klarade sig bra under många år. Idag 

gör vi inte det men liksom då städar 

vi väg och säljer pepparkakor. 

Sponsorer ställer upp jättebra och 

från nu är vi med i SVEA som är 

Svenska spels sätt att hjälpa 

klubbarna att sponsra den klubb 

man gillar.  

Spelar du på Svenska spel med ett 

Spelkort så kan du notera att du 

stöder oss!  

Himla bra och enkelt.  

Du kan göra det i spelbutiken, på 

nätet eller mobilen. Vi får tio poäng 

varje gång någon använder sitt kort 

och det gör redan flera. Kanske 

detta kan bli en bra inkomst!  

 

Cykelcampen  

Sista upplagan av den på High 

Chaparral arrangerades under 2012. 

Som vanligt ett fint jobb av Keith 

Johansson och med 400 deltagare! 

Klubben ställde, även det som 

vanligt, upp med ledare i olika 



grupper. Vädret hade man tur med 

så det blev många mil körda. 

2013 körs campen på Isaberg i 

Hestra dit Keith flyttat sin 

arbetsplats 

 

Medlem 

Är du inte det? Mejla oss då på 

varnamock@scf.se så får du inb. 

Kort med ocr-nummer. 

Enskild medlem kostar 200, familj 

300 och ungdom, t.o.m 18 år 100 

kronor. Barnens licenser betalar vi 

 

Barnkalas 

Ordnades på biblioteket i oktober 

och här deltog Viktor Ramberg, Ida 

Rimark, Alice Nilsson samt Lännart 

och Ulrik. Den drog flera hundra 

gäster och cyklisterna visade hur 

man kör rulle. En fin reklamgrej för 

klubben och vi har fått en ny 

inbjudan till en ny grej i vår.  

 

Hyrcyklar 

Vi har satsat på att utöka den delen 

under senare år. Vi har nu sju 

stycken varav fyra är rätt nya. Här 

har vi haft mycket stöd från 

sponsorer och dessa ska ha ett 

speciellt tack här! De flesta har varit 

igång under delar av säsongen.  

 

 

 

Segrar 

Vi vann sexton sådana under 2012. 

Flest vann Alice Nilsson, fem, Viktor 

Johansson vann tre, Matilda 

Karlsson, två, Peter Karlsson, Filip 

Svedberg, Cai Karlsson, Peter 

Gustavsson, Elsa Karlsson och Marie 

vann varsin gång  
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Ett stort tack till alla våra sponsorer 

som hjälpt till under året! 

 Huvudsponsor 

 

» Sponsorer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.highchaparral.se/
http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri
http://212.37.110.12/
http://www.ntservice.se/

