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Verksamhetsberättelse 2021
Precis som 2020 blev 2021 också en liten rumphuggen säsong p.g.a. Coronapandemin. Under
våren var vi tvungna att anpassa söndagsträningen i enlighet med regeringens restriktioner och
genomföra dem med färre deltagare, föranmälan och samling vid klubblokalen i stället för
Stortorget. När restriktionerna släppte under sommaren kunde vi återgå till mer normal
söndagsträning med samling vid Stortorget men vi såg till att fortsätta begränsa deltagarantalet. Vi
var också tvungna att för andra året i rad ställa in både Hjälmaren Runt i maj och Vänern Runt
samma månad. Dock genomförde vi ändå till slut Hjälmaren Runt i slutet av september, men
trots fint väder lockade loppet endast ett 50-tal deltagare. Det är nog så att många har vant sig vid
Hjälmaren Runt som en bra start på säsongen och träning inför exempelvis Vätternrundan då
loppet normalt äger rum i början av maj. Vi hade även tänkt anordna ett grusvägslopp för första
gången tillsammans med Nordic Gravel Series i Ånnaboda i augusti, men även det arrangemanget
fick ställas in p.g.a. pandemin.
Vänern Runt är klubbens största evenemang och ger normalt ett bra ekonomiskt överskott som
används för att stötta vår motions- och tävlingsverksamhet. I syfte att försöka generera
åtminstone lite intäkter trots inställda lopp, och för att bevara varumärket Vänern Runt,
arrangerade vi ”Vänern Runt i egen regi” under sommaren, där man kunde välja bland olika
nivåer av paket som innehöll cykelrutt, vouchers till ”depåer” (förbokade bensinstationer och
caféer), övernattning samt transport av bagage. Det blev dock ingen jättesuccé tyvärr och vi har
dragit lärdomar av det.
2022 planerar vi för att arrangera Vänern Runt ”på riktigt” igen, likaså Hjälmaren Runt dock med
ny sträckning då Trafikverket planerar att bygga om riksväg 56 vid Hjälmaresund. Vi planerar
även att arrangera grusloppet med Nordic Gravel Series som blev inställt 2021.
Vätternrundan (VR) tvingades ju också att skjuta på loppet och när det genomfördes i början av
september hade Örebrocyklisterna 50 cyklister som spridda på 3 grupper tog sig an den nya
bansträckningen på 315 km., där den nya utmaningen över Zinkgruvan var den stora snackisen
inför VR 2021.
I november arrangerade vi cykelgalan på Ritz i Örebro. Det blev en uppskattad tillställning där vi
fick en uppdatering från klubbens verksamheter; motion, MTB, gravel och tävling. Vi fick också
lyssna på föredrag av Pelle Blohm, känd örebroare, journalist, skribent, expertkommentator och
f.d. fotbollsspelare på elitnivå. Kjell Nilsson, f.d. tävlingscyklist och medlem i föreningen delade
med sig av synnerligen roliga och spännande historier från sin tid som aktiv tävlingscyklist. På
galan uppmärksammade vi även tävlingscyklisternas framgångar samt våra randonneur cyklisters
bedrifter. Vi hade även en öppen diskussion om hur vi kan utveckla föreningen och vad
medlemmarna vill få ut av sitt medlemskap.
Under året har styrelsen arbetat med klubbens ekonomi och sett över klubbens kostnader. Vi har
bland annat lagt om avtal för lokalhyra, städning samt bank—och ekonomitjänster, vilket
sammantaget kommer ge besparingar på ca. 40 000 kr per år.
Vi har även antagit en investeringspolicy för att på ett ansvarsfullt sätt förvalta klubbens kapital
genom balanserade placeringar på fondkonton.
2

Då klubben inte kunnat driva verksamheten på normalt sätt och tvingas ställa in arrangemang
p.g.a. Coronapandemin ansökte vi om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet, vilket
beviljades på 636 000 kr, vilket säkrar klubbens ekonomi för innevarande säsong.

Christer Bergmark, ordförande
Örebrocyklisterna
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Motionsverksamheten 2021
Deltagarantalet på Örebrocyklisterna söndagsträningar blev under 2021 något högre per tillfälle
jämfört med 2020 trots Corona epidemin. Intresset att cykla tillsammans genom FB Gravel och
landsväg höll sig på en stabil jämn nivå fram till fram senhösten då intresset avtog.
Premiären för 2021 söndagsträning blev framflyttad 3 veckor till söndagen den 11 april pga.
folkhälsomyndigheten inte tillät folksamlingar på fler än 8 personer. Detta löstes dock tack vare att
man som medlem i ÖC kunde föranmäla sig via Sport Admin till en fartgrupp med max 8st personer.
Med konceptet följde en ny tillfällig samlingsplats vid klubblokalen med flera olika starttider. För de
som ville prova på gruppcykling på vår söndagsträning och som ännu inte var medlem fanns
möjligheten att anmäla sig via mail.
Söndagen den 6 juni återgick vi till Stora torget som samlingsplats för våra söndagsträningar då
storlek på allmänna sammankomster utomhus höjdes till 100 personer 1 juni.

Totalt genomfördes 10st Söndagsträningar under våren och 8st på hösten och som avslutades på
sedvanligt sätt med Mosåsloppet där 33st 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 delta varje gång. 2021
har ett 10-tal av ledarna varit aktiva och delat på denna uppgift. 2021 valde några att pausa pga.
Corona läget, några slutat och några kommit till i ledargruppen. Vill du också bli ledare? Kontakta
då någon ledare på vårens kommande söndagsträningar så du få prova på som hjälpledare i en
grupp.
Hösten 2019 skapades FB gruppen Örebrocyklisterna Gravel och landsväg för att på så sätt
underlätta samordningen runt att cykla grus och landsväg tillsammans i klubben. Under våren
2021 varvades grus med landsvägsturer för att sedan helt under perioden maj- aug helt bestå av
landsvägsrundor som sedan åter blev grusrundor under hösten. Totalt under 2021 blev ett 50-tal
tillfällen med 4–20 personer som deltagit per tillfälle. I våras arrangerade klubben 6st tjejträningar
där 10-20st deltog per gång och där man indelades i två olika grupper (Nybörjare till Avancerad)
som cyklade en till tre mil tillsammans per tillfälle. Under 4st kvällar i aug togs initiativet köra
några rundor i lite lägre hastighet till de som ännu inte provat klungkörning eller ville öva.

Christer Rydén
Ordförande i motionskommittén
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Randonneurverksamheten 2021
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. I början av året ställdes flera lopp in för att
ytterligare medverka till att begränsa smittspridningen. Som en försiktighetsåtgärd begränsade vi
antalet deltagare i de olika fartgrupperna. Under året genomförde vi starter vid 11 tillfällen med
69 startande varav 62 fullföljde loppen. Förutom från Örebrocyklisterna så hade vi deltagare från
Norrköping, Linköping och Trosa.
Deltagandet på de olika distanserna var som följer.
Antal

Antal

startande

fullföljt

200 km

37

31

300 km

12

12

400 km

8

8

600 km

9

9

1000 km

3

2

Utmärkelsen Super-Randonneur erhåller den som genomför alla fyra distanserna. Detta har i år gjorts av
följande 7 klubbmedlemmar: Per-Olof Eriksson, Holger Kück, Mikael Nornvik, Jan Persson, Markus
Persson, Kai Riemer och Lennart Öhman. Samtliga uppmärksammades vid klubbens Cykelgala.
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, Kai 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 2021
Vår tävlingsverksamhet har även den gått lite på sparlåga under säsongen då det varit lite
begränsat med tävlingar och rått en hel del osäkerhet p.g.a. pandemin i våras, dock med en del
framgångar, se nedan:

Lopp
SM linje
NM Tempo

Namn
Lars Kallin
Karin Senvall Forsberg

Placering
2:a
3:a D Elit

SM Tempo

Karin Senvall Forsberg
Eric Folebäck
Frank Kiereck
Frank Kiereck
Eric Folebäck

10:a D Elit
27:a H Elit
4:a H55
2:a H55
2:a H Sport

Frank Kiereck

2:a H55 tempo

Anders Ljunggren

Totalsegrare
SWE Cup
Enduro H50 +
8:a Karlstads XO
Bockstensturen

Götene tempot
Svanesund 2
dagars
MTB

Mathias Bergqwist
Emil Fahlström

Kommentar
Första cykelloppet i
karriären

Ny tävlingskommitté
Frank Kiereck utsågs under året till ansvarig för Tävlingskommittén i Örebrocyklisterna och
kommer att vara sammanhållande för våra tävlingscyklister och tävlingsverksamhet på junior-,
elit- och masternivå.
Tävlingskommitté:
•
•
•
•
•

Frank Kiereck
Mathias Bergqwist
Michael Lysegård
Karin Senvall-Forsberg
Emil Fahlström

Tävlingsansvarig
Landsväg
Landsväg
Landsväg damer
MTB
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Ny tävlingspolicy
Under året antog styrelsen en tävlingspolicy avseende ekonomiskt bidrag från klubben till
tävlingscyklister i Örebrocyklisterna.

Vi från klubben vill gratulera till era fina framgångar och vi vill även tacka alla
som hjälp till före och under loppet.
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Vänern Runt 2021

Årets Vänern Runt 2021 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.
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.
Under 2021 testade klubben att genomföra Vänern Runt i egen regi. Tillsammans med externa
samarbetsparter erbjöds cyklister att ta sig runt Vänern på egen hand. Aktiviteten föll inte väl ut,
endast ett fåtal grupper nappade på möjligheten. Det blev dock ingen jättesuccé tyvärr och vi har
dragit lärdomar av det.
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Hjälmaren Runt 25 september, 2021

Mitt under säsongen släppte FHM på restriktionerna gällande motionslopp och vi bjöd in till
Hjälmaren Runt under sensommaren.
Ett 50 tal anmälda cyklister njöt av det härliga höstvädret med strålande sol från en nästa klarblå
himmel och 17grader som mest. En nordvästlig vind mötte upp vid Julita och följde hela vägen
hem till målgången, där Geir kom först i mål med sin velomobil straxt under 4 timmar. Därefter
fortsatta det att komma fler cyklister i mål, alla med ett leende på läpparna.
Vi kanske genomförde Hjälmaren runt för sista gången med denna bansträckning. Planer finns
att bygga 1-2 väg.
TACK alla för ett väl genomfört lopp.
Hjälmaren Runt 2022 kommer att äga rum den 7 maj.
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VÄTTERNRUNDAN 2021

På bilden ovan ser ni sub 8:30 (2018) gruppen klättra uppför backen innan Gränna med Vättern som breder ut
sig bakom.

Vätternrundan 2021 flyttades och arrangerasades den 2–5 september.
– Vi måste agera utifrån hur läget ser ut just nu, säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för
Vätternrundan. Nu planerar vi för det bästa arrangemanget någonsin i september.
Vätternrundan har under lång tid arbetat hårt för att kunna genomföra ett smittsäkert, fysiskt arrangemang
2021. Alla delar av arrangemanget har kartlagts för att anpassa loppen, med smittskyddsåtgärder i form av
exempelvis protokoll och rutiner. Dessutom har en nära dialog förts med det regionala smittskyddet i
Östergötland. Utgångspunkten har in i det längsta varit att arrangera Cykelveckan som planerat den 11–19
juni.
– Det slutgiltiga beslutet behöver fattas nu och vi ser att vi har ett allvarligt läge med hög smittspridning i
samhället. I det läget är en flytt av loppen det enda beslutet vi kan fatta, säger Gunilla Brynell-Johansson.
– Nu satsar vi allt på att genomföra ett fantastiskt arrangemang i september, det bästa någonsin,
tillsammans med våra deltagare. Källa: Cykla
Örebrocyklisterna anmälde minst tre grupper till Vätternrundan och de genomförde loppet i god
kamratanda.
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