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Styrelsens berättelse 
Det 94:e verksamhetsåret, första året på länge med ny ordförande, kan nu läggas till 

handlingarna efter att föreningen återigen noterar ett framgångsrikt år både på 

tävlingsbanorna, som arrangörer och verksamhetsmässigt i övrigt.  

Styrelsens arbete har främst skett genom sju protokollförda sammanträden och två 

arbetsmöten som genomförts under verksamhetsåret. 

 

Styrelsens mål för året har varit att locka nya medlemmar till klubben samt att modernisera 

vårt avtryck i sociala medier. Vi har t.ex. styrt upp och förbättrat hur nyheter och evenemang 

förmedlas på Facebook. Vi har i samarbete med Xamera tagit fram en ny modern hemsida 

som ska vara lätt att underhålla. Vi har jobbat för att få fram bra erbjudanden från sponsorer 

och samarbetspartners för att visa att vi värdesätter våra medlemmar. Vi har jobbat på att få 

bättre rykte på stan genom att vara välkomnande och stöttande till nya cyklister. Tyvärr finns 

det fortfarande en viss ”rädsla” för att söka sig till Hymer för att cykla. 

 

Klubben har även försökt att få fler cyklister att våga prova på att tävla, något som vi kommer 

att fortsätta med under nästa år. Under året har vi haft 49 licensierade cyklister. 

Medlemsantalet ligger på cirka 155 med familjemedlemskap och stödmedlemmar. 

 

Vi vill fortfarande vara en aktiv cykelklubb med ett brett utbud av aktiviteter och 

verksamheter där alla kan hitta något som passar, allt utifrån de egna förutsättningarna. 

 

Vi kan fortsatt konstatera att CK Hymer är en av de föreningarna som år efter år klarar av att 

på ett bra sätt bidra till svensk cykelsport med fyra cykelarrangemang under året och andra 

aktiviteter varje år. Styrelsen vill framföra sitt stora tack till de som varit funktionärer vid 

klubbens arrangemang, utan er skulle inget av dessa arrangemang vara möjliga. Vi hoppas 

verkligen att ni förstår hur uppskattade ni är, även om vi ibland glömmer att tala om det för er. 

 

Sportsligt har årets säsong varit mycket framgångsrik och bjudit på en hel del pallplatser och 

bra placeringar.  

● Hugo Forssell presenterade sig och har tagit plats i elitklungan. Han tilldelades även 

Riksidrottsförbundets elitstipendium under hösten.  

● Patrik Winell vann seniorcupen efter många bra placeringar under året.  

● Julia Lyngbaek har haft en bra säsong och hon tilldelades ett stipendium från Peter 

Fåglums Ungdomsfond.  

● Jakob Södergrann tog silver på kortbane-SM.  

● Lena Lundström blev världsmästare i både tempo och linje i klassen D65! 

 

Ekonomin är fortsatt stabil, så pass att vi under året har införskaffat en ny Hymerbuss så att 

våra cyklister kan åka säkert till tävlingar under kommande år. Klubbens sponsorer är viktiga 

för ekonomin och samtidigt en länk till lokalsamhället så vi uppmanar klubbens medlemmar 

att stödja våra sponsorer när möjlighet ges. 

 
Med detta vill styrelsen tacka alla ledare, aktiva, föräldrar, sponsorer och alla som på något 

sätt bidragit under det gångna verksamhetsåret och ser fram mot ett framgångsrikt 2019. 
 

/Styrelsen via Niklas Forsgren, ordf 



Arrangemang  

 

jan - apr Kompiskampen  Virtuellt Tävlingsledare Rasmus Mikiver 

14 april Östgöta Motion  Ljung  Tävlingsledare Bo Ekenger 

15 april Östgötaloppet  Ljung  Tävlingsledare Marcus Carlsson 

28 april Randonneur, 20 mil Linköping Tävlingsledare Martin Nilsson 

5 maj Randonneur, 30 mil Linköping Tävlingsledare Martin Nilsson 

9 maj Temposerien, del 1 Linköping Tävlingsledare Bo Ekenger 

23 maj Temposerien, del 2 Linköping Tävlingsledare Bo Ekenger 

2 juni Randonneur, 40 mil Linköping Tävlingsledare Martin Nilsson 

6 juni Randonneur, 60 mil Linköping Tävlingsledare Martin Nilsson 

21 aug Wolfram Grand Prix Linköping Tävlingsledare Marcus Carlsson 

26 aug Roxen Runt  Linköping Tävlingsledare Andreas Weckfors 

15 aug Temposerien, del 3 Linköping Tävlingsledare Bo Ekenger 

8 sept Randonneur, 20 mil Linköping Tävlingsledare Martin Nilsson 

29 sept Randonneur, 20 mil, grus Linköping Tävlingsledare Martin Nilsson 

6 okt KM Linje/TempoGammalkil Tävlingsledare Bo Ekenger 

13 okt KM MTB  Olstorp Tävlingsledare Johan Nystrand 

27 okt Campuscrossen  Linköping Tävlingsledare Johan Nystrand 

Kompiskampen 
 

Kompiskampen är ett ett initiativ från CK Hymer som vi har gjort för att höja 

träningsmotivationen under vinterhalvåret, och ett steg i att få svensk elit och motionscykel att 

närma sig varandra. Under perioden november 2017 - april 2018 deltog 92 cyklister från hela 

Sverige i kampen. 

Östgöta Motion 
 

Östgöta Motion är årets första motionslopp på landsväg.  Det är säsongsöppnaren för 

motionärer och kördes i år för tionde gången med något färre anmälda cyklister än vanligt, 

troligtvis pga av påskens infallande. Östgöta Motion är ett förhållandevis spartanskt 

arrangemang som har som avsikt att ge vårystra motionärer en möjlighet att bli trötta 

tillsammans.  

 

Tack till våra sponsorer Engströms bil (Skoda) och Sportson som hjälpte till med följebilar i 

samband med arrangemanget. 

Östgötaloppet 
 

Östgötaloppet, det 89:e i ordningen, genomfördes som brukligt med start och mål vid Ljungs 

kyrka och som vanligt med många deltagare i framför allt elit- och seniorklasserna. De äldre 

klasserna avverkade ett långt varv över Borensberg, Korskrog och Lönsås och sedan tillbaka 

till Ljung följt av det korta varvet runt Ljungsjön.  

 

Herrar elit körde sammanlagt 115 km. Den nyblivna elitcyklisten Hugo Forssell presenterade 

sig ordentligt genom att vinna loppet åt hemmaklubben. 

 



Damer Elit körde sammanlag 76 km och segrare blev Sara Olsson från Team Henrikssons 

Cykelklubb. Oturligt nog kraschades det ganska ordentligt på tillbakavägen in mot 

Borensberg, vilket resulterade i ambulanstransport för ett par inblandade.. 

 

Tack till våra sponsorer Engströms bil (Skoda) och Sportson som hjälpte till med följebilar i 

samband med arrangemanget. 

Wolfram Grand Prix 
 

Vårt stadslopp i centrala Linköping gick av stapeln för elfte gången, i år åter i samarbete med 

huvudsponsorn Wolfram MathCore. Andra sponsorer var Linköpings City Airport, ICA Maxi, 

Xamera, Tornby Byggmaskiner och Linköpings Stadsfest. Cyklisterna avverkade 50 minuter 

plus tre varv och det blev Lucas Ericsson som avgick med segern. 

 

Nästan alla de bästa var där, ettan, tvåan och fyran från kortbane-SM, de två senaste årens 

segrare och som om inte det vore nog den regerande svenske mästaren. Hymer gick ut i täten 

inför den stora publiken på varv ett, medan MAIF lade sig strax efter.  

 

I början var flertalet hymeriter, såsom Victor ”Junis” Hillerström-Rundh med och var aktiva i 

täten. Men, det dröjde inte länge innan Motala med regerande svenske mästaren Lucas Ericsson 

började ta över allt mer. Med fem varv kvar gjorde Lucas ett ryck och gick loss ensam, en 

lucka som han sedan höll till mål och enkelt kunde defilera hem segern inför storpubliken. 

Roxen Runt 
 

Den 28:e årgången bjöd återigen på målgång mitt i city i höjd med St. Larskyrkan. Årets 

upplaga lockade 400 föranmälda cyklister av olika kategorier, från elitmotionärer till 

barnfamiljer. Tyvärr inträffade en del incidenter, bla en klungkrasch strax väster om 

Skrukeby, vilken krävde ambulanstransport av ett par inblandade. Inga allvarligare skador 

konstaterades turligt nog på någon av de drabbade. I övrigt ett lyckat evenemang i 

förhållandevis bra väder. 

 

Efter loppet genomfördes en enkät för att ta reda på vad deltagarna tyckte om evenemanget. 

Av 147 svarande 134 att de absolut skulle kunna rekommendera loppet till en kompis, 11 

kanske, 1 förmodligen inte och endast 1 absolut inte. Enkäten gav bra svar för att förbättra 

loppet ytterligare.. 

 

Tack till våra sponsorer Engströms bil (Skoda), Nordic Trade, Linköping City Airport, ICA 

Maxi, Visit Linköping, Korpen Saab och I3Tex, som hjälpte oss att genomföra ett mycket 

uppskattat arrangemang.   

Interna Temposerien 

Temposerien består av fyra tempolopp fördelade över säsongen och är ett utmärkt sätt för den 

som gillar att köra hårt att testa sin gräns. Ansvarig för loppet var Bo Ekenger.  

  



KM 
 

KM på landsväg avgjordes söndagen 6 oktober och traditionellt kring Gammalkil och lockade 

ca 30 cyklister på såväl tempo som linjelopp. Hugo Forssell vann både tempoloppet och 

linjeloppet. Årets linjelopp innehöll i år en nybörjarklass med hela 3 startande i ålder 5-8 år. 

 

Klubbmästerskapen i MTB avgjordes i Olstorp 13/10. Daniel Brengdahl gick segrande ur 

striden efter att Marcus Jansson som länge varit i ledning vurpat i slutskedet. Marcus slutade 

tvåa med Lukas Merkel på tredje plats. 

Randonneursektionen 
Randonneur-sektionen har under året arrangerat sju brevets på mellan 20 och 60 mil. Totalt 

blev det 121 fullföljda brevets på våra arrangemang varav de flesta på 20-milssträckorna. 

 

Kortfattat går ett brevet till så att man ska följa en förutbestämd rutt och få stämplar vid ett 

par ställen längs vägen för att verifiera sitt genomförande. Vid stämplingarna måste man hålla 

sig inom en min och maxtid. Efter 20 mils brevet brukar vi bjuda på fika till alla deltagare. 

 

Under året har vi introducerat en ny 20-milsrunda till Odensvi, och inför nästa år planerar vi 

ytterligare revideringar av de äldre bansträckningarna. 

 

Notabla prestationer från klubbens cyklister under året är att Martin Nilsson och Pontus 

Johansson genomförde Uppsala-Trondheim-Uppsala som mäter 1510 km. 

 

Randonneursektionen. genom Martin Nilsson, Henrik Gustafsson, Clas Rydergren, Federico 

Conte och Josef Wiklund, hoppas att fler av klubbens cyklister ska våga prova våra 

arrangemang under kommande år! 

Träning 
Träning har under säsongen haft verksamhet på tisdagar, onsdagar, torsdagar samt lördagar. 

Tisdagsträningarna är intervallträning som främst riktar sig till elitlaget, men alla som vill 

komma och prova på är välkomna. Torsdagsträningarna som är intervallträning för 

motionärer, har även i år skett i samarbete med IK NocOut.se. Intresset är som vanligt stort 

fram till Vätternrundan för att sen klinga av. Dock har även höstens träningar varit relativt 

välbesökta. Torsdagsträningarna har pågått under perioden maj-september. 

 

På lördagar har vi i år återupptagit Hymerdistans riktad mot motionärer. Ranndoneursektionen 

har varit ansvariga för dessa träningar och det har körts mellan 10 och 15mil i behagligt 

tempo. 

 

Nytt för i år är Mjärdevicykling på onsdagar, ett försök att fånga upp cykelintresserade som 

jobbar i Mjärdevi. Initiativet var ett samarbete med Mjärdevi motionsrace. Onsdagar vid 

17.30 har man samlats utanför Collegium i solen för att sedan avverka 5-7 mil uppdelat på 2-3 

olika fartgrupper. Avslutningsvis har det varit frivilligt fika i kvällsolen på Nobels torg. På det 
hela taget ett mycket lyckat initiativ. 



Giro delle Dolomiti 

 
Den sista veckan i juli var vi elva cyklister från Hymer, Mera Lera och IK NocOut.se och 

körde det fantastiskt vackra etapploppet Giro delle Dolomiti. Sammanlagt var det sex etapper, 

varav de fem första i långa och branta backar och det sjätte var ett avslutande lagtempo. 

 

 
Torgil, Janne, Niklas och Andreas på startlinjen inför det avslutande lagtempot där vi kom in 

som trettonde (och bästa svenska lag). 

 

Tjejerna ställde upp med Tina Fritzon, Maria Kromnow och Ida Åkerlund och de körde in på 

en fin tredjeplats! 

 



Tävlingsverksamheten 

Landsväg 

Nybörjare 

Under 2018 har ett antal nybörjare deltagit på ett antal tävlingar. Saga Egelstig körde U6, och 

Noah Egelstig som körde i Ramnäs fick sällskap av Matilda Forsgren på Anundsloppet och 

KM där även Leo Forsgren körde sitt första lopp. 

Ungdom 

Ny för i år var Isak Meunier som under året tävlade i P15-16. På Östgötaloppet slutade han på 

femte plats. På ett tufft USM i Båstad slutade Isak på 16:e plats. Julia Lyngbaek som i år 

tävlat i F15-16 inledde säsongen lite senare än vanligt på grund av sjukdom, men väl igång 

blev det direkt en pallplats på Wänershofs linje. På USM blev det dubbla åttondeplatser. 

Första segern kom på Svanesunds 3-dagars GP. Säsongsavslutningen blev framgångsrik med 

andra plats på Sista Chansen och seger i Anundsloppet. Julia blev dessutom en av 

stipendiaterna i Peter Fåglums Ungdomsfond. Fondens syfte är att premiera cykelungdomar, 

tävlande, tränare eller ledare, som på ett eller annat sätt utmärker sig på ett förtjänstfullt sätt.  

Elit 

För elitlaget startade säsongen i ett vinterkallt Danmark. Det blev ett bra uppvaknande inför 

Östgötaloppet och tillika Sverigesäsongens premiären. Östgötaloppet avgjordes i en 

klungspurt som Hugo Forssell vann i stor stil efter ett lyckat spurtuppdrag av 

klubbkamraterna. Säsongen fortsatte med SWE-CUP i och med Kinnekulle Cyclassic. Där tog 

Hugo ledningen i spurtpristävling, likt vad CK Hymer brukar göra. Till skillnad från året 

innan försvarades tröjan hela säsongen ut. De två nästkommande SWE-CUP-tävlingarna var 

Kinnekulleloppet och Wänershofs linje. Där var det Daniel Brengdahl och Marcus Jansson 

som stod för starka prestationer med dubbla tredjeplatser för Daniel och åttonde respektive 

fjärde plats för Marcus. 

  

Nästa seger för elitlaget kom på Göteborgsgirot. En lång utbrytning med Victor Rundh och 

Hugo blev inhämtad den sista kilometern. Då fanns Rasmus Mikiver påpassligt med långt 

fram och kunde vinna tävlingen. 

Elitlagets kanske främsta resultat 2018 stod Jakob Södergrann för när han lyckades ta 

andraplatsen på SVT-sända kortbane-SM. Veckan efter var det dags för U6 Cycle Tour. Efter 

en hård vecka var det på sista dagen som framgångarna till slut kom. Hugo körde upp sig till 

en femte plats totalt (3:a U23) och laget slutade även trea i lagtävlingen. 

  

Säsongen avslutades på ett strålande sätt med framförallt Hugo Forssell i storform. Det blev 

fem segrar i de sista åtta tävlingarna för Hugo och därtill även en andraplats och en 

tredjeplats. Den främsta segern var sammanlagt på Svanesunds 3-dagars som kunde bärgas 

efter ett starkt lagarbete. Tävlingen var inte bara ett tredagars etapplopp utan även 

avslutningen av SWE-CUP där Hugo slutade fyra i totalställningen och CK Hymer tvåa i 

lagtävlingen. Victor Rundh hade också en stark säsongsavslutning med tre stycken pallplatser 

på de tre sista loppen. 

  

 

Charlotta Carlsson hade en skadedrabbad säsong, men hann med att ta en tredjeplats på 

Götene tempo (SWE-CUP) och en femteplats på Wänershofs linje (SWE-CUP). 



Veteran 

Årets främsta resultat stod Lena Lundström för när hon vann veteran-VM tempot och linje i 

klass D65. Lena vann även Veteran-SM (VSM). På VSM tog Patrik Winell silver på 

tempoloppet i H 35. Tillsammans med Eric Egelstig tog han också brons på VSM partempo i 

H 30. Martin Härn tävlandes i H 30 vann SWE-CUP:s deltävling i Burseryd och slutade sjua i 

totalcupen. Eric Egelstig kvalade under året även in sig till Masters-VM 2019 efter ett hårt 

lopp i Polen. 

 

/För cyklisterna Rasmus Mikiver  

Senior 

Hymers seniorer hade ingen tydlig målsättning inför säsongsstart mer än att stöka till det i 

klungan och sträva efter att köra som ett lag. Inledningen på Östgötaloppet med över 100 

startande innebar tre topp-10 placeringar med Eric Egelstig på femte plats, Patrik Winell sjätte 

och Martin Härn nionde plats. Laget placerade sig på andra plats. I reflektionerna över 

resultatet från första deltävlingen väcktes en tanke om att få till ett lag som kör många av 

deltävlingarna i cupen. 

I kommande tävlingar var resultaten något svagare, men ändå flera topp 10-placeringar. Elias 

Andreasson blev nia och Pontus Johansson tia i Kinnekulle. Martin Härn nia på Wänershofs 

GP och Elias Andreasson sjua på linjeloppet . I lagtävlingen föll vi ner till en femte plats. 

Det var först i de två deltävlingarna i Stockholm som Hymer visade framfötterna på allvar. 

Dels lyckades vi äntligen köra bättre som ett lag, och där Patrik visade sina styrkor genom en 

femte plats på GPt och dagen efter vinst på Falkenloppet. 

 

Framgång föder framgång och till etapploppet U6 hade vi stora förhoppningar. Vi kom dit 

med målsättningen att köra för seger både individuellt och i lag. Vi uppfyllde verkligen det 

målet med en mycket stark lagkörning hela veckan. U6 var verkligen en av höjdpunkterna för 

året. Elias Andreasson hade den gula ledartröjan efter den tredje etappen fram till den sista, 

samt att vi ledde lagtävlingen inför den 6e och sista etappen. Det efter fantastiska insatser av 

samtliga i laget, där vi tog över ledningen i lagtävlingen genom att lyckas vara enda lag med 

tre cyklister kvar i den 15-mannagrupp som gick i mål samtidigt på den tuffa femte etappen. 

Tyvärr gjorde alla en något svag insats i det avslutande tempot och Uddevalla gick förbi i 

lagtävlingen och Elias tappade till tredje plats i totalen. Michael Johansson som enbart körde 

U6 i år visade att erfarenheten och styrkan finns kvar och slutade femma sammanlagt. 

Efter sommaruppehållet var Martin Härn ensam på Värnamotempot och tog där en sjätte 

plats. Vi tappade lite i sammandraget i lag men vi hade fortfarande bra utgångsläge inför de 

sista tävlingarna på säsongen. 

 

Att vi lyckats få ihop ett sammansvetsat gäng som fullt ut kör som ett lag blev tydligt i 

Svanesund 3-dagars där Elias inledde starkt och vann prologen och var sedan trea på GP-

loppet efter starkt stöd av laget. Efter var det dags för tempo där Patrik Winell och Elias följde 

upp sina pallplaceringar med en till tredje plats. Tack vare tidsdifferenser tog Patrik tog över 

ledartröjan med Elias kvar som tvåa. I det avgörande linjeloppet fick Hymer ta ett stort ansvar 

i klungan, där alla övriga offrade sig för Patrik och Elias. Hårt arbete lönade sig och Patrik 

vann sammanlagt före Elias. Både Patrik och Elias hade nu slagläge om att kunna vinna 

seniorcupen med två tävlingar kvar. 



 
Tyvärr kom inte Elias till start dom sista två tävlingarna så fokus var att säkerställa att Patrik 

skulle ta mer poäng än Uddevallas ledande Markus Kjelldahl. I Ramnäs på sista chansen 

körde Patrik otroligt kontrollerat genom hela tävlingen, fick sedan stor hjälp av Martin Härn 

inför spurten där Patrik sedan vann spurten. Martin rullade in som nia. 

Nu ledde Patrik cupen inför den sista tävlingen Anundsloppet. Bara Patrik var nära Kjelldahl 

så var cupen i hamn, vilket Patrik löste utan problem. Martin Härn tog chansen och gick med i 

den utbrytning som höll in i mål och slutade trea. Patrik kom sedan sjua och Sebastian Cano 

Bedoya tog sin bästa placering i seniorcupen för året med en tiondee plats. 

En fantastiskt kul säsong med bra resultat är över. Resultat är såklart roligt, men det bästa som 

nog alla instämmer i är att det var väldigt kul och utvecklande att köra som ett lag, och då 

framförallt i etapptävlingarna. 

 

//För cyklisterna, Eric Egelstig 

Cykelcross 

Tre Hymercyklister förlängde säsongen med cykelcross. I Västerås tävlade Tommy Hedin i 

Herrar B, Johan Nystrand och Rasmus Mikiver i Herrar A. Rasmus kom där på elfte plats. 

Tidigare hade även Johan kört till sig en elfte plats på Vättern Bike Games i Motala. Klubbens 

första klubbmästerskap arrangerades i Valla med Marcus Jansson som segrare. 

  



Mountainbike 

Under 2018 så har det tävlats en del även i skogen. Vad gäller långlopp så är långloppscupen - 

Mitsubishi MTB Challenge med nio deltävlingar det som lockar den stora massan av åkare. 

För Hymers del så har tolv cyklister under året kört tävlingsklass i cupen. Bland de 

resultatmässiga framgångarna kan nämnas att  Lukas Merkel (H Sport) vann Ränneslättsturen, 

var trea vid Lida Loop och kom femma vid Billingeracet. Detta resulterade i en nionde plats i 

cupsammanställningen, trots att han bara körde tre deltävlingar, men där de sex främsta 

resultaten ger poäng i cupsammanställningen. I samma klass kom Jakob Andreasson 4a vid 

Billingeracet. 

I Damer 30 kom Maria Kromnow tvåa vid första deltävlingen Billingeracet samt trea vid 

Ränneslättsturen. I cupen kom Maria sexa. 

Främsta resultat i elitklassen svarade Marcus Jansson för med en nionde plats vid tuffa 

förhållanden på Västgötaloppet. 

 

Bland resultat på övriga tävlingar kan nämnas att Daniel Brengdahl var sexa vid 

Lidingöloppet MTB. Vid Cykelrallarn var duon Alexander Wetterhall och Daniel Brengdahl i 

tät efter halva loppet. Daniel orkade inte följa Wetterhalls tempo och slutade tvåa.  

 

SM i långlopp/marathon avgjordes även i år vid 1572 Challenge i Motala. Lagom till 

tävlingen i Augusti hade Michael Johansson efter en tids uppehåll äntligen fått fart på cykeln i 

skogen. Dessvärre grusades hans chanser till resultat då det på ett stigparti kom in åkare från 

annan klass mellan Michael och täten i klassen och det snabbt uppstod en stor lucka.  

I elitklassen var Daniel Brengdahl efter första varvet vid Håleberget med i tätklungan. Daniel 

drabbades dessvärre av tekniska problem och tvingades stanna och åtgärda dessa varvid 

chanserna till resultat grusades. 

 

I mitten av augusti gick Cykelvasan, det mountainbikelopp med flest deltagare och störst 

medialt intresse. Daniel Brengdahl fanns med i tätgruppen om ca dussinet åkare vid backen 

innan Oxberg men drabbades dessvärre återigen av tekniska problem och tvingades stanna. 

Han körde sedan in på 16:e plats. 

 

Vid Tjust-trampet i mitten av september såg Michael Johansson till att ha långsammare 

konkurrenter bakom sig in på stigarna, vilket resulterade i att Michael kunde korsa mållinjen 

första av alla. 

 

/För cyklisterna Daniel Brengdahl 

 


