Verksamhetsplan 2021
Klubben fortsätter att verka för utveckling och bredd av cykelsporten i Boden.
Under året så har vi planerat följande aktiviteter:
● Ev. fatbiketräff om mötesregler ändras.
● Repetitionsutbildning av ledarna inför första Söndagsturen.
● Repetitionsutbildning tecken/signaler/rutiner vid körning i klunga inleder första
söndagsturerna och vid behov med nya åkare.
● Söndagsturen fortsatt klubbens breddarrangemang och genomförs i fyra olika
fartgrupper. Vi fortsätter med ledare i GUL för att moderera tempot så att det
hålls. Långpass arrangeras av intresserade åkare. Friare pass som organiseras på
plats. Turlista grön grupp enligt avbytarsystem, ett pass per erfaren medlem är
behovet. Styrelsen funderar på ny samlingsplats Medborgarplatsen. 3 skäl; nära
fika, centralt och synas.
● Vi kommer att ha en grupp för kvinnor som försök tidigt vid Söndagsturen och
eventuellt även under MTB-turen. Vid positiv respons kommer vi att ha detta som
en fast grupp. Detta kommer att annonseras vid respektive tillfällen.
● Onsdagsturen (mtb) Den genomförs tis-, ons-, eller torsdag beroende på väder
med gemensam samling på plats som annonseras inför varje gång. Strävan är att
gå mot ett liknande upplägg som söndagsturen inklusive ungdomsträning.
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Tävlingskalender (datum ej fastställda):
Vad

När

Rödbergsloppet

6 juni

Kanonmilen x3
TS Triathlon

4 juli

Boden Tempo

20 juli

Kanonmilen x3
KM MTB

15 aug

KM LVC

29 aug

Vem

Anteckning

Pär Landfors

Enl. fd. rekordmilen

Robban

5st funktionärer

Pär Landfors

Enl. fd. rekordmilen

Övrigt:
● Dela ut klubbmästartröjor i samband med att utesäsongen kommer igång.
● Långt gången projektplan med Boden Kommun, Fortifikationsverket &
Friluftsfrämjandet för att utveckla Boden som cykelstad bl.a. fasta mtb-spår i
Gruvberget mm. Projektledare Jesper inkl. projektgrupp.
● Beslutat om inköp av tidtagningsutrustning troligtvis NEPTRON. Utrustningen
skall kunna användas vid klubbens alla arrangemang och skall även kunna
finansieras via uthyrning till andra klubbar. Vi söker ansvariga.
● Diverse kvalitetspass, t.ex fredagar kl 1430 med I 19 vid stridsvagnen, tempopass
med Pär. Triathlonträning inkl simning med Börje. Kvällspass med Göran och
Tommy. Träningstävlingsserie tillsammans med klubbarna i fyrkanten XCO.
● Kanonrundan. Nytt arrangemang som kan funka som VO2-pass eller utmana
kamraterna. Tempocykling 10km och Eddy Merckx-klass med Pär Landfors.
● Medlemmar från klubben kommer att delta vid flera motionslopp/arrangemang
under året (bl a klubbarna i fyrkantens arrangemang, Vätternrundan, Cykelvasan,
veteran SM mm).
● Stötta med sakkunnighet Boden Kommun samt Storklinten med
MTB-spår/vandringsleder.
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Styrelsen 15 februari 2021
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