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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

Styrelsen för Karlskogacyklisterna avger följande berättelse över verksamheten under året. 

 

Styrelse 
 

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten, förutom årsmötet. 

 

Styrelsens sammansättning: 

 

Ordförande  vakant  

 

V Ordförande  Elisabeth Bjurenhed 

 

Kassör  Magnus Ragnarsson 

 

Sekreterare  Liisa Wilhelmsson 

 

Ledamot  Peter Lindgren 

 

Ledamot  Helena Sahlqvist 

 

Suppleant  Micke Lilja 

 

Suppleant  Anders Jansson 

 

Revisor  Bengt Jans 

 

Valberedning  Johan Jäderqvist, Micke Norin 

 

Ungdomstränare Mia Nilsson, Erik Nilsson, Peter Lindgren, Johan Jäderqvist,  

Micke Lilja, Rolf Larsson och Gustav Klarström 

 

IT-ansvarig  Helena Sahlqvist 

 



Medlemmar 
 

Medlemsantalet den 31 december 2019 var 135 stycken betalande medlemmar. 

 

Medlemsavgifter 
 

Medlemsavgiften för innevarande år var 200 kr för ungdom, 250 kr för vuxen och 400 kr för familj. 

     

Verksamhetsbeskrivning 
 

Barn- och ungdomsträning 
Under vinterhalvåret har klubben bedrivit inomhusträning på måndagskvällar i Aggerudsskolans 

stora gymnastiksal. Träningen varieras med styrkeövningar, redskapsgymnastik, stafetter lekar, och 

bollspel mm.  Här har mellan 5-10 barn deltagit vid tillfällena och tre till fyra ledare. De äldre 

ungdomarna har erbjudits spinning i klubblokalen under samma tid.  I snitt har ca 10-15 ungdomar 

deltagit vid tillfällena och två ledare. 

 

Utomhusträningarna inleddes i mitten av april på 

Harenbanan och har som tidigare år bedrivits på måndagar 

mellan kl 17.30 och 19.00. Vi har haft olika samlingsplatser 

för träningarna och därmed kunna cykla i fler områden så 

som Näset, Rävåskullen, Harens grusgrop, Sandviksbadet, 

Lunedet, Djerfstugan, Bullerdalen och Linnebäck.  

Utomhusträningarna avslutades den 30 september i 

Djerfstugan med den sedvanliga chips stafetten. och vi hade 

sammanlagt 20 st. måndagsträningar utomhus.  

Med hjälp av många vuxna hjälpledare har vi kunnat göra 

nödvändiga nivågrupperingar, ofta har vi kunnat dela upp 

oss i 4-5 st. grupper.  

  

Våra ungdomar har erbjudits möjlighet att delta i 2 st. läger 

under 2019. Det första lägret hölls i Trysil den 7 juni och 

där deltog 39 barn/ungdomar och vuxna cyklister (varav 4 

ledare). 

 

Det andra lägret arrangerade klubben i Hjulsjö den 7 september och där deltog 19 barn/ungdomar 

och vuxna. 

  

Säsongen avslutades med ett klubbmästerskap den 2 september. Här bjöds på lite hagel, åska och ett 

allmänt mulet väder i vanlig ordning, men grillkorven som Mandel grillade smakade extra bra efter 

genomförd tävling för alla åldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vuxenträning 
För att locka fler att cykla har vi försökt att dela in oss i grupper som ska passa alla. I dagsläget 

finns endast träningsgrupper inom MTB onsdagar och lördagar.  

 

Tävling MTB 
SM i långlopp arrangerades i Ludvika i samband med Finnmarksturen. De andra disciplinerna 

XCO, XCE, XCR Kördes i Östersund. 

Många motionärer deltog på Cykel Vasan på flertalet distanser med goda framgångar. 

 

Karlskogacyklisterna var under 2019 representerade i Värmlandsseriens MTB. Här blev klubben 

femma i ungdomscupen och sjua i föreningscupen. I ungdomsklasserna fick Neo Mörk nybörjare 9-

10 år och Albin Nilsson pojkar 15-16 år fina resultat, Sören Karlsson vann division 3 herrar.  

 

MTB-banan Haren 
MTB-banan håller fortsatt god standard och har underhållits av klubbens medlemmar under 2019. 

Banan är mycket uppskattad och används flitigt av ungdomsgrupperna vid träning och enskilda 

cyklister.  

 

Klubblokal 
Används för spinning träning med de äldre ungdomarna på måndagarna, samt ledarledd spinning på 

fredagarna för vuxna. Enskilda medlemmar utnyttjar också lokalen flitigt under vinterhalvåret. 

Under 2019 har vi haft alla styrelsemöten i klubblokalen. 

 

Facebookgruppen Karlskogacyklisterna 
Facebookgruppen Karlskogacyklisterna ökar stadigt för närvarande 526 personer. I gruppen delas 

information om träningstider och annat av intresse för cyklister i stort och klubbmedlemmar i 

synnerhet. Ofta kan man i gruppen se härliga bilder och beskrivningar av de turer som gjorts. 

 

Klubbmästerskap 2019 
Klubbmästerskap i mountainbike anordnades måndagen den 2 september på våran mtb bana Haren. 

De tävlande cyklade 3 bansträckningar beroende på ålder och efteråt bjöds det på grillad korv Som 

Mandel grillade. Resultat finns på vår hemsida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens slutord 
 

Klubben har en fortsatt positiv anda och vi hyser en stor förhoppning om en fortsatt expanderande 

verksamhet runt cyklingen och klubbens verksamhet.  

 

En uppgift för oss, som klubb och ideell förening, är att erbjuda cyklister i alla åldrar och 

färdigheter en verksamhet för att tillgodose varje individ med möjlighet till organiserad träning, så 

långt det är möjligt. Det är dessutom viktigt att locka nya ungdomar till cykelsporten, samt behålla 

dom vi redan har.  

 

Under året har den permanenta MTB banan vid Haren används flitigt för både träning och tävling 

och engagerade medlemmar har underhållit och förbättrat denna.  

 

Under 2019 har vi haft en dialog med Karlskoga kommun om att utveckla cyklingen i Karlskoga. 

Planer finns från kommunen att anlägga MTB leder vid Lunedets friluftsanläggning. Det arbetet 

fortgår under 2020. 

 

Styrelsen vill till sist rikta ett stort tack till alla medlemmar, aktiva som passiva, men främst till de 

som ställt upp som tränare eller på annat sätt stöttat föreningen genom sitt deltagande och 

engagemang. Det är stort arbete som ideellt läggs ner för att fortsätta utveckla klubben. Vi får inte 

heller glömma de företag som under året ställt upp som sponsorer eller genom aktivt arbete 

medverkat till att klubben kan bedriva sin verksamhet.  

 

Med dessa sammanfattande ord vill vi tacka för det gångna året. Många behövs för att fortsätta 

driva och utveckla vår verksamhet och alla insatser är viktiga och uppskattade, små som stora. 

 

 

Styrelsen/Karlskogacyklisterna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inkomster  

Försäljning ungdomssektionen 3 125,00 

Bidrag 27 197,00 

Klädbeställning 23 621,00 

Läger 57 140,00 

Medlemsavgifter 22 850,00 

Svenska spel 1 406,00 

Övrigt 28 700,00 

  

Totalt 164 039,0 
 

Utgifter  

Klädbeställning 22 952,00 

Avgifter 5 048,00 

Försäkring 2 011,00 

Lokalhyra 13 590,00 

Läger 89 358,12 

Klubblokalen utrustning 17 42.00 

Medlemsaktiviteter 2 558,00 

Ungdomsverksamheten 4 864,00 

Övrigt 2 847,00 

  

Totalt 144 970.12 
 

Balansräkning 2019 

Tillgångar per 2019-01-01  

Bankgirokonto 110 803,59 

Sparkassa 5 422,00 

Kontantkassa 34.00 

  

Totalt 116 259,59 
 

Tillgångar per 2019-12-31  

Bankgirokonto 129 872,87 

Sparkassa 5 464,44 

Kontantkassa 34.00 

  

Totalt 135 371,31 
 

Årets resultat 19 111,75 
 

 


