Verksamhetsberättelse 2013
Föreningen Göteborgs CK
Verksamhetsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Styrelsen
Styrelsen har bestått av
●
●
●
●
●

Ordförande Björn Eriksson
Kassör Sven Abrahamsson
Sekreterare Axel Wannerskog
Ledamot Lars Nordström
Ledamot Fredrick Granat

Samt suppleanter
●
●

Axel Wannerskog
Christoffer Pickering

Styrelsen hade 10 sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
●
Mathias Karlsson
Revisor
●

Lars Jaegersvärd

Viktiga händelser under året
Under året 2013 var Göteborgs CK fortfarande i en uppstarts-fas. Många åtgärder
gjordes för första gången varför rutiner och arbetssätt har arbetas ut efterhand.
Styrelsen anser dock att det mesta gått bra och att det nu finns en bra grund att bygga
vidare på.
Klubben har genomfört två klädbeställningar. En genom Karlsson Cykel (Sportfulkläder) och en direkt till Kalas (Flossade tempodräkter)
Vidare har klubben medverkat vid tre tävlingsarrangemang:
– Göteborgs-girot, tävlingsledning och banbyggnad.
– Brand- och Polis SM, tävlingsledning och banbyggnad.
– CX Cup deltävling 1 och 2, medarrangörer tillsammans med CK Master och Mölndals
CK.
Utöver detta har klubben ansvarat för deltävling MTB i Göteborgsserien den 29:e maj.
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Träningar
Klubben har genomfört träningar inom MTB, CX och landsväg.
– MTB–träningarna har genomförts måndagar, tisdagar och i viss mån även torsdagar.
Genomgående har träningarna varit öppna för alla oavsett klubbtillhörighet.
Uppslutningen har varit god och har bland annat resulterat i att antalet medlemmar
ökat i klubben. Utöver detta har även ett antal träningstävlingar genomförts under
inledningen av tävlingssäsongen.
– Cykelcrossträningarna startade I slutet av augusti vid Slottsskogsvallen. Träningarna
genomfördes på onsdagar för att inte krocka med tisdagsträningarna på MTB(GCK) och
LVG(CK Master). Även cykelcrossträningarna var öppna för andra klubbar och
”klubblösa” vilket även här har genererat i att fler går med i en cykelklubb. Deltagandet
har varit på alla nivåer från nybörjare till elit och från ungdom till veteran. Träningarna
rullade på fram till början av oktober tills mörkret tog över. Vi har efter det vid några
tillfällen tränat i Slottsskogen som är belyst.
– Introcrossen startade 15 september och avslutades med Luciacrossen 15 december.
Vi hann med 7 tillfällen där deltagandet har varit bra, totalt runt 70 st, vilket visar att
cykelcrossen har rotat sig rejält i Göteborg. CK Master och Mölndal CK har hjälp till
med arrangemangen. Vi har även haft en Knatte-Cross för de yngre.
– Göteborgs CK har bedrivit landsvägsträningar. Även om dessa har varit utan ansvarig
tränare har träningarna, med hjälp av rutinerade cyklister, blivit bra. Vi har dessutom
vid några tillfällen deltagit i andra klubbars landsvägsträningar.

Tävlingar
Göteborgs CK’s cyklister har deltagit i många tävlingar under året och nått fina resultat.
Vi vill här särskilt lyfta fram Erik Karlssons seger i Svenska XC-cupen, David Erikssons
bronsmedalj vid MTB SM XCO, Axel Wannerskogs tredjeplats i Svenska CX-cupen och
ungdomarnas framgångsrika framfart i höstens CX-cup.
Många av klubbens medlemmar har gjort mycket fina prestationer i andra lopp och i
andra klasser.
Göteborgs CK har även gjort internationella framträdanden under 2013 genom David
Erikssons medverkan i CX-landslaget och Erik Karlssons medverkan i MTB-landslaget.

Verksamheten i siffror
Under året 2013
●
●
●
●
●
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hade föreningen 85 betalande medlemmar
genomfördes 4 arrangemang
omsatte föreningen: 133 404,76 kr
Ekonomiskt resultat: +20 170,40 kr
Saldo 2013-12-31: 45 826,51 kr

........................
Ordförande

.......................
Kassör

.......................
Sekreterare

.......................
Ledamot

.......................
Ledamot

.......................
Suppleant

GCK verksamhetsberättelse 2013

