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Ett händelserikt och annorlunda år är till ända.
Covid-19 pandemins magnitud fick långt större konsekvenser än man kunde föreställa sig när
man i februari månad fick de första rapporterna om smittade personer. Summerar jag 2020 så
genomsyrats det av inställda träningar, tävlingar och motionslopp. Glädjande nog har vi ett
driv bland medlemmarna att skapa spontana cykelaktiviteter som fart och distansträning,
tjejgrupper och gravel som lockar deltagare. Under vintern har vi också kommit igång med
Zwift. Listan kan göras lång men det är något vi ska bygga vidare på under kommande år.
Besluten att ställa in Hjälmaren Runt och Vänern Runt var självklara men skapade också en
ekonomisk ansträngning för föreningen då de arrangemangen är vår huvudsakliga
intäktskälla. Glädjande är att vi under lång tid haft stabila finanser som gör att föreningen står
bra rustade ekonomiskt, lägg där till att Regeringen via Riksidrottsförbundet tilldelade
ekonomiska medel för idrotten att söka. Vi ansökte och beviljades kompensationsstöd i
storleksordningen 350 tkr.
Nu har det blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande för att frigöra
tid till mina söners aktiviteter. Jag har arbetat i styrelsen i 4 år och det sista 1,5 år som
ordförande. Det har varit väldigt lärorikt och personligt utvecklande. Jag har lärt känna många
fantastiska människor och vi har gemensamt åstadkommit många bra saker för föreningen att
bygga vidare på.

Avslutningsvis vill jag tack för förtroendet för den tid jag fått verka i
styrelsen tillsammans med alla kompetenta och härliga cykelvänner. Tack!
Örebro 2022-02-03
Andreas Lindmark,
Ordförande Örebrocyklisterna
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Motionskommittén
Under året har klubben anpassat sin verksamhet till Covid 19 och följt de
rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten har angett. Deltagarantalet på
Örebrocyklisterna söndagsträningar blev under 2020 något lägre per tillfälle jämfört med
tidigare år pga. Corona epidemin. Intresset att cykla tillsammans i gruppen FB Gravel och
Landsväg höll sig däremot på en hög och jämn nivå hela året med både grus och
landsvägscykling.
Söndagsträningen drogs igång som planerat som tidigare år tredje söndagen i mars med
samling på stortorget och målet inställt på Sveas konditori i Kumla. Men redan veckan efter
kom regeringen med restriktionen som tillät folksamlingar på max 50 personer på allmän plats
vilket vi löste med att samlas i flera mindre grupper på torget. Vi blev aldrig fler än 50 totalt
som deltog på söndagarna. Vår planering fungerade! Under påskhelgen pausades
söndagsträningen pga. av det ansträngda läget på USÖ och efter ytterligare två söndagar valde
vi återigen att ställa in ända fram till början av augusti. Totalt genomfördes fyra
söndagsträningar under våren och åtta på hösten. Avslutningen genomfördes på sedvanligt
sätt med Mosåsloppet där ett 30-tal cyklister deltog och avnjöt smörgåstårta i vår klubblokal
efter rundan.
För att vi skall kunna upprätthålla en hög kvalité och god servicenivå på våra
söndagsträningar behövs en stor ledargrupp som kan dela på ledaruppdraget då alla inte kan
komma varje gång. 2020 har ett 10-tal av ledarna varit aktiva och delat på denna uppgift.
2020 valde några att pausa pga. Corona läget, några har slutat och några kommit till i
ledargruppen. Vill du också bli ledare? Kontakta då någon ledare på vårens kommande
söndagsträningar så du får prova på som hjälpledare i en grupp.
Vår FB grupp Örebrocyklisterna Gravel och landsväg skapades för att på så sätt underlätta
samordningen runt att cykla grus och landsväg tillsammans i klubben har växt under året. Den
13 februari 2020 välkomnandes den 100:e medlemmen i gruppen! Idag 1 år senare har
gruppen växt till hela 255 medlemmar. Under våren 2020 varvades grus med landsvägsturer
för att sedan under perioden maj till augusti helt bestå av landsvägsrundor. Den milda vintern
2020 medförde att gemensamma ”gravelturer” på helgerna fortsatte hela vintern utan avbrott.
Den ovanligt milda hösten gjorde det möjligt att cykla tillsammans hela året ut och från april
till november har olika grupper i princip samlats i snitt 2 gånger i veckan på olika
vardagskvällar och på helgen vilket gör att det under 2020 totalt blivit ett 70-tal tillfällen med
4–20 personer som deltagit per tillfälle. Imponerande!!! Under några spridda kvällar i somras
tog några tjejer i gruppen och bjöd in till några rundor bara för tjejer vilket var mycket
uppskattad av de som deltog. Vid tre tillfällen arrangerade även klubben tjejträningar där 10–
20 st deltog per gång och där man indelades i olika grupper (Nybörjare till Avancerad) och
cyklade mellan 1till 3 mil tillsammans per tillfälle.
Christer Rydén, samordning motionskommitté
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Emilia Fahlin/dam elit 2020
Corona präglar ju såklart detta år väldigt påtagligt.
Framflyttat OS och bara 18 tävlingsstarter för mig.
Vätternrundan för första gången (med starka ÖC klubbkompisar). (i egen regi,
red.anmärkning)
11:a EM linjelopp
7:a World Tour La Course by le Tour
5:a Brabantse Pijl
4:a Omloop van Het Hageland
2 SM medaljer - brons Tempo, silver Linje
1 brutet ben (hand)
Med en massa ny motivation, efter en hemflytt tillbaka till Örebro på heltid, så är jag redo för
förhoppningsvis ett bra mycket större 2021!

Emilia Fahlin
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Randonneurverksamheten 2020
Våra Randonneurlopp som vi började med 1996 och som sedan 2012 arrangeras i samarbete
med föreningen Randonneurs Sverige har under åren lockat allt fler deltagare. Den pågående
pandemin medförde dock ett lägre antal deltagare. Som en försiktighetsåtgärd begränsade vi
antalet deltagare i de olika fartgrupperna. Under året genomförde vi starter vid 12 tillfällen
med 103 startande varav 98 fullföljde loppen. Förutom från Örebrocyklisterna så hade vi
deltagare från Göteborg, Linköping, Lund, Oxelösund, Tranås och Västerås.

Deltagandet på de olika distanserna var som följer:

Antal

Antal

startande

fullföljt

200 km

58

54

300 km

21

21

400 km

12

12

600 km

12

12

Utmärkelsen Super-Randonneur erhåller den som genomför alla fyra distanserna. Detta har i
år gjorts av följande 9 klubbmedlemmar: Per-Erik Egebäck, Per-Olof Eriksson, Staffan
Gereonsson, Holger Kück, Fredrik Millertson, Mikael Nornvik, Markus Persson, Gena
Riemer och Kai Riemer.
För att genomföra våra lopp har flera personer varit engagerade. Det gäller att ordna med
starten, kontroll av tänkta banor, ta fram nya banor och fikat efter loppet. De som medverkat i
detta är Magnus Bergdahl, Geir Heggöy, Per-Erik Egebäck, Gena Riemer och Börje Ericzon
som bidragit med sin stora erfarenhet från många år som ansvarig för
Randonneurverksamheten.

Per-Erik Egebäck, Randonneurverksamheten
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Tävlingsverksamhet - SM Tempo i Lekeryd 25/6, 26/6 2020
Jonathan Ahlsson blev svensk juniormästare med en överlägsen seger på juniorernas
tempolopp över 32 km. Han vann med 1,06 före fjolårssegraren Edvin Lovidius Södertälje
CK som var sekunden före 3:an Jacob Söderkvist Sundsvallscyklisterna. Jonathan öppnade
mycket starkt och ledde efter halva loppet med en halvminut.
Vi hade även en till junior på startlinjen och det var Harald Stålberg som kom på 13.e plats
och Harald har ett år kvar i juniorklassen.
Det blev en bronspeng för Emilia Fahlin i dam-elit där Lisa Nordén HiQ Sports Club vann en
säker seger före Nathalie Eklund från Stockholm CK.
Vi fick även en bronsmedaljör genom Lars Kallin i herrar 60 och där segrade Krister
Bergström CK Valhall.
I herrar 30 så kom Tomas Kåregren på en 4:e plats endast 6 sekunder från bronset.
I herr-elitklassen fick den segertippade Tobias Ludvigsson CKHVR16 som vunnit dom tre
senaste tempomästerskapen se sig besegrad av Jacob Ahlsson Motala AIF CK med 16
sekunder som gjorde en mycket stark avslutning av loppet vilket bäddade för guldet. Som ni
alla vet så är Jacob fostrad i Örebrocyklisterna så vi känner oss stolta över hans framgång.

Vi från klubben vill gratulera till era fina framgångar och vi vill även tacka alla som hjälp till
före och under loppen.

Bengt Asplund, tävlingskommittén
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Vänern Runt 2020 - Inställt
Årets Vänern Runt 2020 blev inställt på grund av rådande Pandemi Covid 19. Pandemin har
påverkat klubben på flera plan. Dels ett inställt lopp där vi i normalfallet tar emot 350
cyklister från hela Europa. Allt detta fick ställas in under 2020 och dessvärre så har vi även
ställt in Vänern Runt 2021.
Klubben har fått krav från tillståndsmyndighet att vända på loppet. Under året har en grupp
inom klubben granskat bansträckningen och enligt den rapporten minskar antalet vänstra
svängar marginellt. Vi håller fast vid vår bansträckning som har gällt i många år och fungerat
bra.
Vänern Runt har en lång historia och har rykte om sig att vara ett av de trevligaste loppen. Nu
siktar klubben mot 2022 och Vänern Runt för 49:de gången.
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Hjälmaren runt 2020 - Inställt
Även vårt andra lopp Hjälmaren Runt ställdes in på grund av Covid 19. I skrivande stund vet
vi inte om vi kan genomföra loppet under 2021. Det beror på vilka direktiv som lämnas från
Folkhälsomyndigheten.

VÄTTERNRUNDAN 2020 - Inställt
Även Vätternrundan påverkades av Covid 19 och ställdes in 2020. Några olika varianter på
hemmacykling erbjöds till de som anmält sig.
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SportAdmin – vårt nya medlemskansli
Under året har klubben tecknat avtal med SportAdmin, ett digitalt medlemskansli. Än så länge
är SportAdmin appen rätt så tom, men över tid fylls den upp med information.
Genom att automatisera flöden och processer (ex. anmälan och betalning) kan man lägga mer
tid på utvecklande verksamhet, exempelvis att fysiskt vara ute i verksamheten eller nyttja
Kansliservices intäktsbringande funktioner.
SportAdmin medlemsapp finns att ladda ned till medlemmens mobil via App store och
Google Play. Fakturan sänds till den e-postadress medlemmen har angivit till
klubben. Medlemmen kan enkelt ändra sina kontaktuppgifter i SportAdmin.
Medlemmen kan även ange om de inte vill vara medlem längre.
Medlemspriset är samma som förra året, värt att notera att det tillkommer en
administrationsavgift om 39 kr per betalning. Avgiften tas inte ut från klubben utan det
är så SportAdmin finansierar sin verksamhet, allt för att hålla kostnaden nere för
ideella föreningar.
Vi tackar Börje Ericzon som under många år hanterat vårt medlemsregister med
bravur. En klippa i klubben, tack och bock.
Eva Swedberg, medlemskommitteen

Wani El AB och 8190 - Nya sponsorer
Klubben har inför säsong 2021 lyckats knyta till sig Wani El AB och 8190 som sponsor till
Örebrocyklisterna.
Wani El AB är ett elinstallations företag med sin bas i Örebro och med arbetsområde
Mälardalen.
Wani El AB strävar efter en ökad varumärkesexponering på den lokala marknaden och genom
att sponsra den lokala cykelklubben Örebrocyklisterna tror man sig kunna uppnå detta.
Då delägare till Wani El AB också är en inbiten och duktig cyklist och likaså medlem i
Örebrocyklisterna så var det en självklarhet att Janne (Jan Norén) slöt upp som sponsor till
Örebrocyklisterna.
Under året har klubben även tecknat avtal med webbbyrån 8190, som hjälper oss med
klubbens webb.
Klubben hoppas att bägge parter får ett gott relationsutbyte av detta samarbete även på sikt.
Vi hälsar därför Wani El AB och 8190 välkomna till cykelfamiljen Örebrocyklisterna.
Sedan tidigare år är ÅFRY en värdefull sponsor för klubben.
Martin Marklund, Eric Wedin
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