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Styrelsen har sammanträtt tre fysiska gånger under året utöver årsmötet.
Föreningens verksamhet har påverkats som samhället i övrigt av pandemin. Men vi har
kunnat genomföra huvuddelen av våra arrangemang under det styrningar som SCF och
FHM har gett ut. Mountainbike-verksamheten har upplevt ett uppsving, troligen på
grund av att folk söker nya träningsmöjligheter utomhus. Vi har pausat inköp av
tidtagning maa osäkerhet med att kunna genomföra arrangemang.

Under året så har vi genomfört följande aktiviteter:
● Fortsatt samarbetet med Team Sportia med klubbkläder 2år (15/20%)
● Utbildning av cyklisterna under de första Söndagsturerna
● Söndagsturen (lvg) har varit klubbens breddarrangemang och har genomförts
från slutet av april till slutet av september. Detta genomfördes som fyra olika
fartgrupper. Särskilt fokus har lagts på att om grupper slås ihop, skall farten
anpassas till den långsammare gruppens hastighet, detta har i huvudsak fungerat
bättre men gul och grön grupp har under andra halvan av säsongen varit liten till
obefintlig.
● Onsdagsturen (mtb) har arrangerats av Piotr & Ewa Niewieczercal och Mats
Engfors som sammankallande med stor närvaro (tjugo personer vid flera
tillfällen). Den har genomförts som en öppen träning i två grupper med
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gemensam samling enligt meddelande på forumen tis-, ons- eller torsdag
beroende på väder. Vi har även kört barngrupp.
● Före sommaren lämnat in förslag till kommunen för att få igång bra verksamhet
för cykling genom utveckling av Gruvberget mm. Vi har fått medel till tre etapper
d.v.s. uppmärkning spår av olika svårighetsgrad, pumptrack och markarbeten i
bana.
● Arrangerat Mockträsktempot den 16 juli inkl. Ny Eddy Merckx-klass (linjehoj)
vilket var uppskattat.
● Deltagit en dag på informationsträff 17 juli på stan via Företagarna i Boden inkl.
en ny informationsfolder CK Sävast. Henrik/Jesper/Ewa/Piotr.
● Marknadsfört MTB-cyklingen tillsammans med Aron Gooch författare till boken
Sveriges bästa stigcykling. Oklart om vi kommer med.
Jesper/Mats/Ewa/Piotr/Bengt.
● Arrangerat KM mtb den 22 augusti på Gruvberget inkl ungdomsklass.
● Uppmärksammat Nils-Olof Nordin i samband med hans begravning.
● Arrangerat Klubbmästerskap på linje (lvg) 29 augusti. Tävlingen genomfördes
som ett öppet mästerskap där även grannklubbarna bjöds in att delta utom
tävlan. Loppet genomfördes som Rödbergsloppet på ordinarie sträckning.
● Dragit upp ett mycket fint fatbikespår runt Gruvberget via Bengt Larsson.
Medlemmar:
● Klubben har under 2020 haft 49 betalande medlemmar - medlemsregistret är
avsevärt större d.v.s. skärpning!
Ekonomi:
● Klubben har under året haft en omsättning på xx kkr
Boden 13 mars 2020

Jesper Kallin, ordförande
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