
 

Årsberättelse 2022 Värnamo Cykelklubb  

 

Styrelsen:  

Carl-Johan Bengtson, ordförande, Filip Svedberg, kassör, Ulrik Nilsson, sekreterare, Henrik Andersson 

och Torbjörn Sporre, ledamöter. Suppleanter: Lars-Göran Sporre och Thomas Persson. Revisorer: 

Marina Emanuelsson och Håkan Fridh.  

 

Klubben består av ca 100 medlemmar. Styrelsen har träffats 10 gånger under det gånga året. 

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 överhuvudtaget 

idag. 

 

Ekonomin 

Ekonomin i klubben är mycket god och med nya sponsorkontrakt som löper över de tre 

nästkommande åren ser allt bra ut för en bra verksamhet även under 2023. 

 

Verksamheten 

I februari i 2002 tog Coraonapandemin slut och verksamheten kunde återupptas igen. 

Klubbverksamhet har hålls på is efter rekommendationer från SCF så det var härligt att återigen kul 

att kunna starta om igen. Inför det nya året ändrades klubbtröjan och en ny design tog fram. 

Designen visar tydligt färgerna som klubben har haft sedan många många år. 

Dessvärre var vi tvungna att ställa in vårt arrangemang med Bolmen Runt då 25:an har byggts om till 

2-1-väg. Styrelsen ansåg att det inte var möjligt att arrangera ett trafiksäkert arrangemang. Många 

cyklister hörde av sig och tyckte att det vara synd då Bolmen Runt har varit ett perfekt lopp att 

förbereda sig inför Vätternrundan som körs några veckor senare.  

Inför årets Vätternrundan fanns det en stor grupp från Värnamo cykelklubb. Hela 36 cyklister hade 

anmält sig och hade som mål att cykla under 10 timmar. I gruppen fanns det många rutinerade 

cyklister men även ”nybörjare”. Vädret under våren börd på mycket blåst och framförallt kantvind 

samt svala temperaturer. Detta följde även med till starten i Motala. Större delen av deltagarna åkte 

på träningsläger på Riviera Strand i Båstad för att jobba ihop gruppen. Mycket fin cykling på 

Bjärehalvön. Vid starten i Motala hade det regnat under natten så det var blöta vägar som deltagarna 

gav sig i väg på. Det blåste sydvästliga vindare denna dag vilket betyder att kantvinden var med hela 

vägen ner till Jönköping. Efter vändningen i Jönköping vände även vädret och det mulna vädret 

försvann och fram kom solen. De blev strålande fint cykelväder resten av loppet. För många av det 

första gången som de fick uppleva den nya bankräkningen och de nya 15 km. Nästa alla startande 

cyklister var med till målet i Motala på tiden 9.54. Resultat var till stor del en förtjänst av att samtliga 

i klunga vara med och bidrog under hela dagen. Gruppen var ganska ensamma om att kunna slå sitt 

tidsmål så vinden ställde till det för deltagarna.  

6:e juni som normalt betyder Bolmen Runt ersattes med en riktigt långrunda, totalt 16 mil, 

framtagen av Torbjörn Sporre. Helt nya vägar genom Småland denna dag. Efter rundan hade 

Torbjörn och hans familj dukat upp till årets bästa afterbike i trädgården hos familjen Sporre. Magisk 

god mat samt läskande dryck till samtliga. Nästan 25 cyklister var med på rundan.  



 

 

Korpen i Värnamo har sedan 49 år tillbaka arrangerat motionsloppet Vidöstern runt. Underpandemin 

har Korpen valt att lägga ner sin verksamhet i Värnamo. Värnamo Cykelklubb tog över stafettpinnen 

och arrangerade loppet den 22/8. Det var strålande bra väder och hela 72 betalande cyklister cyklade 

runt Vidöstern eller den kortare rundan runt Ulås. Alla möjliga cyklar syntes denna dag från vanliga 

cyklar till ultramoderna racerhojar. Dagens ovanligaste cykel var Jonas Bennes egenbyggda 

höghjuling. Ett arrangemang som kommer att fortsätta i Värnamo Cykelklubbs regi. 

2022 firade Värnamo Cykelklubb 90 år och det firades med pompa och ståt på Madame. Lördagen 

den 29/10 samlades vi för gemensamt firande. Styrelsen berättade i korta drag om vad klubben varit 

med om genom de första 90 åren. Det visades även ett bildspel på nästan samtliga klubbtröjor. Även 

en massa härligt bilder på verksamheten genom åren. Festen ägde rum på Gummifabriken i Värnamo 

och Gummifabriken var för övrigt klubbens första tröjsponsor. 

 

Träningsverksamheten på landsvägsidan fick ett behövligt energitillskott i from av en ny 

styrelsemedlem i Torbjörn Sporre. Torbjörn tog på sig ansvaret att lägga ut klubbens arrangerade 

träningar och detta har gjorts varje vecka för mars och framåt. Måndagsturen har körts i vanlig 

ordning varje vecka under sommarhalvåret, samt träningar på onsdagar, fredagar, lördag och 

söndagar.  

Filip Svedberg och hans son William har deltagit i 6 av 7 omgångar X-Cup lopp under året. X-Cup är en 

inkörsport till att testa på att tävla. X-Cup är som ett motionslopp med tidtagning 

 

Efter semester fick vi en förfrågan från Jonas Bohr om vi kunde hjälpa till när han planerade att slå ett 

världsrekord på våra hemmavägar. Jonas hade siktat in sig på att slå världsrekordet i tempo över 100 

km i H50. Efter har letat efter den bästa vägsträckningen i landet föll valet på sträckan mellan 

Värnamo och Skillingaryd. Starten gick lördagen den 1/10 vid rondellen utanför NT-service lokaler för 

att sedan åka norr ut mot Skillingaryd. Jonas vände sedan vid rondellen utanför gamla Swedforms 

lokaler för att köra tillbaka till Värnamo. Flera medlemmar i vår klubb hjälpte till med att antingen 

vara föråkare eller flaggvakter i Klevshult och i Skillingaryd. Dagarna innan världsrekordförsöket var 

vädret kallt, blåsigt och regnigt. Även på rekordförsökdagen var det samma prognos. Men väl när 

försöket startade höll vinden uppe och Jonas kunde genomföra försöker som planerat. Jonas slog 

inte bara utan han krossade det tidigare världsrekordet med nästa 20 minuter. Den nya 

världsrekordtiden är 2.10.27 km/h och 46 km/h i snitt. Grymt imponerande.  

I början av september kördes det klubbmästerskap på landsväg på klassiska Hånger GP-banan. Totalt 

avverkades 10 varv på den 3,2 km långa banan. Segare blev Peter Karlsson följd av Torbjörn Sporre 

och Henrik Andersson. Stort grattis. 

I början oktober kördes det KM i MTB på Hångers Terrängbana. Ett samarrangemang mellan 

Anderstorp Ok. Massvis med cyklister både unga och gamla dök upp för att göra upp om medaljerna. 

Pizzaugnen var tänd och pizzabagare Sporre gjorde massvis med pizzor under dagen. Tyvärr var 

vädret lite si så där men det vara inget som påverkade. Klubbmästare i MTB blev Peter Gustavsson.  

 

Värnamo den 26 februari 2023 

Carl-Johan Bengtsson. Filip Svedberg, Henrik Andersson, Ulrik Nilsson Torbjörn Sporre 


