
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
SKOGHALLS CK HAMMARÖ 

 
 

 
 
 
 

   

 

 
 

 
Valmetrundan 2019 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
SKOGHALLS CK HAMMARÖ 

 
 

 
 
 
 

   

Styrelsen för Skoghalls CK-Hammarö får härmed avge 
Verksamhetsberättelse för 2019 
 
 
 
Inledning 
Åter så har ett verksamhetsår gått och vi kan konstatera att klubben växer och många duktiga cyklister visar 
fina resultat.  
En viktig faktor för att få nya medlemmar är våra torsdagsturer som ger klubbkänsla och samhörighet.  
Under året har vi jobbat med den nya hemsidan som äntligen är på plats, vi har försökt synas på Instagram som 
är ett snabbt och bra verktyg för informationsspridning. 
 
Motionslopp 
Under säsongen har vi genomfört Valmetrundan i ny tappning och även denna gång i strålande solsken. Start 
och målområdet flyttades i år till Färjestad Arena och arrangemanget blev mycket lyckat. Antalet deltagare 
ökade något och vi kommer jobba vidare på konceptet för att till 2020 öka antalet startande cyklister.  
Söndagen i samma helg genomfördes MTB motionslopp ute på Kilenegården. Banan som kördes var densamma 
som 2018 tyvärr så kunde vi inte öka antalet deltagare som vi hoppats på men det är svårt att hitta en helg som 
passar, i år krockade mtb med flera andra arrangemang ute i länet.  
Utöver Valmetrundan så genomförde vi också ett terränglopp i löpning ute på Kilenegården. Det lockade ca 80 
barn och 70 vuxna.  
 
2019 så gjordes en satsning av Anders Olsson att bli första para cyklist runt Vättern under 10 timmar. Med sig 
runt sjön hade han ett gäng Skoghalls cyklister och tiden klarade Anders med bravur, 8 timmar och 51 minuter 
tog de sig runt på!  
 
 
Ungdomar 
Under säsongen 2019 så har klubben haft flera ungdomar som varit aktiva vilket vi saknat under många år. 
Theo Blomquist har deltagit i Värmlandsserien på mtb och även kört Karlstad XC.  
Ludvig Nyhlén har tävlat i Swecup på landsväg P 15-16.  
Vi hoppas dessa ungdomar fortsätter och att fler barn och ungdomar får intresset av att börja vilja cykla.  
 
 
Nedan en lista över lite resultat från året: 
Linje SM Båstad Sarah Carling 3:a i D30, Anna Beck 7:a i D40, Johan Fryksenius 5:a i H30, Stefan 

Blomquist 16:de i H40 och Thommy Flognfeldt 2:a i H60. 
Para SM Malmö  Anders Olsson 3:a.  
NM Åland Thommy Flognfeldt 1:a i H60 linje samt 2:a på tempo, Andreas Rundqvist 7:a 

på linje i H30 och 6:a på tempo, Tina Forsberg 2:a i D30 på linje och 2:a på 
tempo, Fredrik Nyhlén 4:a i H40 på tempo, Sarah Carling 1:a i D30 på tempo 
och 1:a på linje och Stefan Blomquist 12:a i H40 på linje.  

Tempo SM Jönköping Thommy Flognfeldt 1:a i H60, Anna Beck 1:a i Para, Anders Olsson 3:a i Para, 
Tina Forsberg 6:a, Fredrik Nyhlén 8:a och Ola Thorängen 13.de elit.  

VM Polen  Thommy Flognfeldt och Andreas Rundquist deltog.  
Master cupen Thommy Flognfeldt 31:a i totalcupen.  

Tina Forsberg 2:a i totalcupen.   
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  Andreas Rundquist 3:a i totalcupen 
Värmlandsserien div 1H Stefan Schützer 1:a. Ola Thorängen 2:a och Fredrik Nyhlén 3:a 
Värmlandsserien div 1D Anna Beck 3:a  
Motlutet  Tina Forsberg 1:a och Henrik Wetterstrand 1:a 
 
 
 
Tack  
Vi i styrelsen vill tacka alla som på ett eller annat sätt hjälp till i vår förening. Alla funktionärer vi har på våra 
tävlingar och Våra sponsorer som gör det möjligt för oss att bedriva tävlingsverksamhet. 
Denna lista kan göras hur lång som helst men till er övriga vill vi säga – utan ert ideella engagemang fanns inte 
vår förening och vi kunde inte erbjuda god cykelsport. 
 
 
Framtiden 
Framtiden den har vi själva i våra händer. Nu gäller det att knyta dem och behålla den starka ekonomi som ger 
oss möjlighet att utveckla våra cyklister.  
Vi ska fortsätta att visa framfötterna när det gäller att arrangera olika evenemang och tävlingar och ett 
vinnande lag bygger inte på en eller flera spelare, en styrelse, nej - det bygger på ALLAS engagemang, 
framtidstro och kampvilja, oavsett funktion.  
Vi skall fortsätta den inslagna vägen att ha kul och att allt vi gör det gör vi tillsammans.  
 
 
 
 
Styrelsen Skoghalls CK Hammarö 
Karlstad 16 januari 2020 
 
 

 
 
Verksamhetsplan 
Målet med säsongen 2020 
 
 
 att genomföra motionsloppet Valmetrundan med minst 400 deltagare  
 att öka antalet betalande medlemmar. 
 att genomföra en motionstävling i löpning  
 att klubbstugan används som en samlings- och träningslokal för alla medlemmar 
 att klubben håller en god kontakt med våra lokala tidningar för att påvisa goda resultat 
 att ta minst 7 medaljer på SM/NM 
 genomföra Nordiska mästerskapen masters på ett oförglömligt sätt 
 
 
 


