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Styrelsen för Skoghalls CK-Hammarö får härmed avge
Verksamhetsberättelse för 2018
Inledning

Nu har 72-åringen åter lagt ett verksamhetsår bakom sig. En pigg och vital 70 årig som alltid lyckas ta fram bra
cyklister.
Glädjande kan vi konstatera att vi blir fler och fler medlemmar, vilket är glädjande och ett bevis på att vi gör
rätt saker. En viktig faktor är att torsdagsrundorna som ger klubbkänsla, samhörighet och en gofika.
Vi har under året bytt leverantör av cykelkläder till Bioracer som gör det möjligt att införskaffa kläder löpande
under säsongen.
Under året har vi jobbat en del med sociala media typ facebook, Instagram samt en ny hemsida. En snabbt och
bra verktyg för informationsspridning.
Under året har vi även startat upp en Parasektion där vi har förhoppning att den skall växa. En ansökan till
Allmänna arvsfonden är inlämnad och vid ett positivt besked där kan denna sektion få växtkraft.
Under säsongen har vi genomfört Valmetrundan och denna gång i strålande solsken. Antalet deltagare ligger
kvar på samma nivå som tidigare och det måste vi ta oss en funderare på hur vi når flera. Söndagen i samma
helg genomfördes MTB motionslopp ute på Kilenegården. Efter förra årets kritik på banan så kom det ändock
dryga 50 talet. Deltagarna var denna gången mycket nöjda med banan och det är bara att hoppas de sprider
detta till andra så ser vi med största sannolikhet ett betydligt större startfält 2019.
Utöver Valmet så genomförde vi också ett terränglopp i löpning ute på Kilenegården. Det lockade ca 100 barn
och 60 vuxna.
Nedan en lista över den sportliga delen av vår verksamhet:
Para VM (Italien)
Anna Beck Guld linje och Guld tempo
VM Masters (Italien)
En bra prestation av Stefan Schützer, Sarah Carling och Thommy Flognfeldt
Kvallopp VM 2109
Thommy Flognfeldt och Andreas Rundqvist kvalade in för nästa års tävling.
NM
Sofia Erhard Guld på linje och silver på tempo.
Swecup
Ander Norelius total 2:a
Cupen masters
Thommy Flognfeldt 1:a tempocupen, Sofia Erhard 3:a totalt
KM
Segrare Anna Beck och Stefan Schützer
Värmlandsserien div 1
Christian Svanberg 1:a
Värmlandsserien div 2
Jonas Askås 1:a
Motlutet
Johan Fryksenius 1:a och Veronica Nevrell 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.
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Framtiden

Framtiden den har vi själva i våra händer. Nu gäller det att knyta dem och behålla den starka ekonomi för en
stark ekonomi ger oss möjlighet att utveckla våra cyklister.
Vi skall fortsätta den inslagna vägen att ha kul och att allt vi gör är lustfyllt men med ett stort kunnande och
engagemang och att det sker för Skoghalls CK Hammarös bästa - vi skall fortsätta att stå på tå när det gäller. Ett
vinnande lag bygger inte på en eller flera spelare, en styrelse nej, det bygger på ALLAS engagemang,
framtidstro och kampvilja, detta oavsett funktion. Så håll kedjan smörjd.

Styrelsen Skoghalls CK Hammarö
Hammarö den 20 januari 2019

Verksamhetsplan

Målet med säsongen 2019










att genomföra motionsloppet Valmetrundan med minst 800 deltagare
att öka antalet betalande medlemmar.
att genomföra en motionstävling i löpning i samarbete med ICA
att inbjuda våra sponsorer till alla våra tävlingar
att klubbstugan används som en samlings- och träningslokal för alla medlemmar
att klubben håller en god kontakt med våra lokala tidningar samt vid större tävlingar meddelar TT
att ta minst 8 medaljer på SM/NM
att vidareutveckla vårt seniorlag
att färdigställa klubbstugan.
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