VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017; ESKILSTUNA CYKELKLUBB (ECK)
Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning:
Ordförande: Christer Flygholm
Sekreterare: Erica Roine
Kassör: Christer Dahlin
Ledamot: Magnus Gustavsson
Ledamot: Robert Lindh
Ledamot: Per Gustavsson
Ledamot: Pernilla Häggmark
Medlemsantal
Antal betalande medlemmar 2017 har varit 154 st.
Licenser
Antalet licensierade cyklister har under året uppgått till ca 25 st.
Styrelsearbete
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret. Utöver
detta har styrelsen haft ett stycken budgetmöte
Övriga möten och sammankomster
Vi har under året haft tävlingsmöten kring vårt motionslopp.
Ordförande har tillsammans med Tomas Gustavsson haft möte med Tunafors
SK gällande utformningen av Vilsta backen m.m. Tomas har även haft en del
möten i Vilstagruppen, gruppen som jobbar för ett attraktivt Vilsta
Ekonomi
Resultat- och balansräkningen visar att klubben har en fortsatt stabil och god
ekonomi, vilket framgår av kassören Christer Dahlins redovisning.
Stommen i klubbens ekonomi är intäkter från medlemsavgifter och
sponsorintäkter. Vi har i år sålt både kläder från Newbody och korv från
delikatesskungen. Bra jobbat av alla som säljer och även köper.
Tävlingskläder/sponsorer
VI fortsätter att handla tränings/tävlingskläder av Bioracer.
I år är det sista året på vårt nu gällande sponsoravtal med våra sponsorer till
klubben, dessa är: AB Karl Hedin, Bravida, Eskilstuna Cykelcenter, Ryds
bilglas, Hyr-lift samt NJ-Elinstallation Vi tackar dessa sponsorer att vi fått
förtroendet att representera dem på tävlingar och träningar under perioden
2016-2018.
Eskilstuna Cykelcenter har även i år hjälpt klubben med rabatter på
cykeldelar samt med uppmuntrande presentkort till våra unga deltagare i
Västmanlands cup och Sörmlandsserien det är uppskattat av barnen. Vi tackar
cykelcenter för dessa bidrag.

Samarbetspartners
Vi har en egen shoppinggalleria på nätet vid namn Sponsorhuset.se. Där kan
man köpa allt från resor till bläckpatroner till förmånliga priser. För varje köp
som genomförs via Sponsorhuset går ett visst belopp eller procentsats tillbaka
till klubben Läs mer på vår hemsida där du hittar länk till vår sida hos
sponsorhuset.
Klubbens egna cyklar
Klubben äger 4 st MTB-cyklar för utlåning till ungdomar som kommer till oss
och vill prova på cykelsporten. Det finns även 3 små landsvägs/racercyklar,
också de för utlåning. Vi har även en tandem-MTB som bland annat Daniel
Wedin tränar synskadade på.
Egna arrangemang
SméRacet MTB Motion
Tyvärr så ställde vi in det roliga och uppskattade motionsloppet SméRacet, då
intresset var svalt från klubbens medlemmar att hjälpa till. Vi hoppas på bättre
tur i år då vi har ett gäng som är villiga att dra lasset.
SmeCrossen - deltävling i CX-pokalen
I år så valde vi att inte ställa upp som arrangör för Cykelcrossen. Vi får se om
vi hjälper till ett annat år.
Klubbmästerskap
23 september kördes klubbmästerskapet i ECK, nu i form av XCO
(Olympiccross country) i Odlaren. Ett 20-tal ECK:are utmanade varandra om
titlarna. KM mästare Senior blev Mattias Seger tvåa Anders Lindström och trea
Joakim Liljeblom. Tage Häggmark vann ungdomsklassen tvåa Fredrik
Johansson och trea Filip Nordén Bra kämpat av alla barnen och vuxna.
Dagläger
Vi anordnade ett 2-dagars läger i Ärla i maj. Med deltagare alla i alla åldrar. Vi
hyrde Ärla IFs lokal Åsborgen där vi lagade mat. Våra tränare ordnade rundor
och lite MTB tävlingar tillsammans. Det var ett fm-pass och ett em.-pass i olika
distanser och svårighetsgrader, vi delades upp i olika grupper. Våra yngsta
deltagare var en 6-åring och en 7-åring. Deltagarna var mycket nöjda med
lägret.
Västmanlands Cup-tävling
Vi har även i år deltagit i Västmanlands cup, en kombination av MTB och
landsvägstävlingar.

Sörmlandsserien
Sörmlandsserien gick i år igen. Det är en MTB serie med 6 st deltävlingar i
Sörmland. Vi anordnade den första tävlingen i april. Med folk från hela
Sörmland. Även Närke var representerade så det var stor spridning på
deltagare.
Kurser
I mars var Christer Flygholm på en årlig utbildning med kommissarie gruppen.
Daniel Wedin var på en träff gällande parasport och dess framtid, träffen
anordnades av Eskilstuna idrottsliga samorganisationen.
Träningsverksamhet
Organiserad cykelträning utomhus har pågått i Vilsta med omnejd från början
på april till slutet på oktober på måndagar, tisdagar och torsdagar. Även i år
har vi haft en vuxengrupp ”motionsgruppen” som tränar tisdagar och
torsdagar. Satu Eriksson har dragit igång en tjejgrupp som tränade en dag i
veckan då på tisdagar.
Då höstrusket tar över och det blir kallare och mörkare, tränar vi inne på
Munktell. Barn och ungdomar kör på söndagar mellan 17:30-19:00.
Daniel Wedin kör även med Albert på Munktell med den nya tandem MTB´n.
Han har även kört några motionslopp under året. Bra kämpat Daniel.
Samarbete och engagemang
Klubben var under verksamhetsåret engagerad i flera olika samarbeten och
diskussioner i olika frågor: Sörmlandsidrotten, Idrott för alla samt världens
barn.
Tävlingsverksamhet
Många starter på tävlingar har det varit som vanlig, med flera bra placeringar.
Elias Gustavson och Ellen Gustavsson rosade detta år igen med många
vinster och placeringar på racer.
På USM körde Ellen sig till en 12:e plats i landsväg och en 8:e plats på tempo.
Bra kört Ellen.
På SM MTB i Värnamo hade vi några tappra med och körde.
I XCE (eliminering) körde fredrik Johansson in på en 8:e plats Gustaf
Gisslander kom in på plats 29. I elit körde Oliver Lindblom in 18:e plats. Sedan
var det dags för XCO (Olympic Cross Country) Fredrik kom på en 13:e plats
Gustaf kom in på en 31:a plats, och slutligen kom Oliver på plats 24. Superbra
jobbat av alla. Hoppas vi kan få ännu mer att köra SM nästa år.
Vi fick även en silvermedalj i Paracykel då Albert Uhlin knep andra platsen
med sin ledsagare Simon Udrup. Bra jobbat Albert.

Cykelvasan resulterad i ett 30 tal startande från klubben. Med många bra
placeringar.
Siljan 100, detta krävande långlopp kördes i år av Tommy Eriksson och Jörgen
Wahlström med en hedrande tredjeplats i sin klass.
Vi hade flera bra körda lopp i långloppscupen också i år. Bland annat Oliver
Lindblom i Elitklassen. Vi ser fram emot ett 2018 med många starter på MTB
och landsvägstävlingar.
Världens Barn (Rädda Barnen)
Även i år valde föreningen att skänka pengar till världens barn. Även fast vi
ställde in SméRacet så valde vi ändå att skänka pengar dit. Vi skänkte samma
summa som förra året det blev 2880 kronor. Detta skall vi slå i år med
förhoppningsvis fler starter på SméRacet
Höstavslutningen
Årets höstavslutning genomfördes vid Skjulstastugan. Med mat,
prisutdelningar och trevlig samvaro.
Vi delade ut följande priser på avslutningen till ungdomar och vuxna.
Årets landsvägscyklist: Elias Gustavson och Ellen Gustavsson.
Årets MTB: Fredrik Johansson.
Årets Eldsjäl: Jonas Hällbom.
Årets mest träningsflitigaste: Casper Axelsson.
Bra prestation: Röda gruppen för deras fenomenala utveckling och resultat
på tävlingar Gruppen innehåller följande Filip Nordén, Fredrik Johansson,
Lucas Sergelius, Tage Häggmark, Axel Flodkvist och Gustaf Gisslander.

Styrelsen vill härmed tacka alla sponsorer, samarbetspartners,
medlemmar, ledare, föräldrar och supportrar för ett mycket bra tävlingsoch verksamhetsår 2016.

De styrelsemedlemmar vars mandattid går ut, ställer härmed sina platser till
årsmötets förfogande.
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