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Styrelsens berättelse
Det 96:e verksamhetsåret kan nu läggas till handlingarna, ett år vars like vi nog aldrig har sett
maken till. Redan i början av året drabbades vi av Coronapandemin som förändrade detta år
på ett sätt som vi inte hade kunnat förutse. Redan innan tävlingssäsongen hann börja, så sköts
premiären upp av SCF i enlighet med de restriktioner som FHM hade lagt fram.
För oss i CK Hymer så innebar detta att vi fick vänta med att visa upp vårt nystartade Dam
Elitlag för resten av Sverige. Östgötaloppet och Östgöta Motion som vanligtvis öppnar
tävlingssäsongen kunde inte köras på utsatt datum.
Efter en lång vår utan tävlan så öppnades det under början av sommaren upp för
distriktstävlingar och på initiativ av Jan Brugård uppkom konceptet Xamera Cup, ett
samarbete mellan CK Hymer, Motala AIF och Jönköping CK, tre race på motorbanor runt om
i distriktet. Det kördes på Mantorp, Sviestad och Axamo.
Efter ett lyckat arrangemang på Sviestad, så valde vi även att lägga Wolfram GP på samma
ställe, vilket gjorde att vi kunde erbjuda betydligt fler klasser än tidigare.
Vi valde att genomföra Roxen Runt i en avskalad och Coronaanpassad version. Det blev årets
första motionslopp och responsen från de 50 deltagarna var väldigt positiv.
Östgötahelgen kunde också genomföras med begränsningen på 50 deltagare per klass. Vi fick
även här in ett nytt lopp, Östgötatempot, som vi hoppas kommer att bli ett stående inslag i
fortsättningen.
Så arrangemangsmässigt har vi i dessa tider till och med utökat vårt utbud av lopp, om än i
begränsad form enligt gällande riktlinjer. Nytt för i år har även varit Hymer TV,
livesändningar från våra lopp, som har genererat oerhört många tittade timmar på sociala
medier.
Träningsmässigt har vi under året fortsatt erbjudit träning för elit så väl som motionär. De
begränsningar vi valde att införa innebar att träningarna bara var öppna för medlemmar i CK
Hymer, något som påverkat medlemsantalet positivt.
Tävlingsmässigt har CK Hymer stått sig riktigt bra på de tävlingar som faktiskt blivit av. Det
har varit väldigt kul att se Dam Elit få tävla och visa upp sig, och utan att sticka ut hakan
alltför mycket, så kan jag säga att Hymers damlag är det starkaste damlaget i Sverige i år!
Några av mina bästa minnen från tävlingsåret är:
● Dam Elits dominans på Xamera Cup
● Johannas SM-guld på kortbana
● Anundsloppet där Hymer knep 1:a och 2:a i Herr Elit, 1:a och 2:a i Dam Elit samt 1:a
och 3:a i Herr Senior
● Hymertåget som jagar in utbrytningen i slutskedet på linje-SM

Under året har vi haft 44 licensierade cyklister. Medlemsantalet ligger på 215 med
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familjemedlemskap och stödmedlemmar.
Vi kan konstatera att CK Hymer är en av de föreningarna som även detta år bidrar till svensk
cykelsport med våra cykelarrangemang. Vi har under året jobbat mer för att hitta lösningar
som funkat under gällande förutsättningar istället för att bara ställa in. 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.
Styrelsens arbete har främst skett genom åtta protokollförda sammanträden samt två
arbetsmöten som genomförts under verksamhetsåret. Ett av målen för året har varit att enas i
en värdegrund som vi kan basera våra beslut på i framtiden.
Ekonomin är fortsatt stabil trots uteblivna intäkter pga pandemin. Vi har fått ta del av statens
coronastöd, samt blivit tilldelade pengar från Linköpings kommun tack vare vår satsning på
Dam Elit. 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 och mer
vanligt 2021.
/Styrelsen via Niklas Forsgren, ordf
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Arrangemang
25 nov
jan - apr
5 juli
12 juli
13 juli
12 aug
21 aug
25 aug
9 sep
19 sep
26 sep
26 sep
27 sep
10 okt
11 okt

KM Cyclocross
Kompiskampen
Xamera Cup, del 1
Xamera Cup, del 2
Xamera Cup, del 3
Temposerien, del 1
Wolfram Grand Prix
Roxen Runt
Temposerien, del 2
KM Linje/Tempo
Östgöta Motion
Östgötatempot
Östgötaloppet
KM Gravel
KM MTB

Linköping
Virtuellt
Mantorp
Sviestad
Axamo
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Gammalkil
Ljung
Ljung
Ljung
Tinnerö
Olstorp

Tävlingsledare Johan Nystrand
Tävlingsledare Tommy Hedin
Tävlingsledare Marcus Carlsson
Tävlingsledare Henrik Marvig
Tävlingsledare Henrik Marvig
Tävlingsledare Bo Ekenger
Tävlingsledare Marcus Carlsson
Tävlingsledare Jan Brugård
Tävlingsledare Bo Ekenger
Tävlingsledare Bo Ekenger
Tävlingsledare Jan Brugård
Tävlingsledare Marcus Carlsson
Tävlingsledare Marcus Carlsson
Tävlingsledare Johan Nystrand
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 2019 - april 2020 deltog ca 60 cyklister från
hela Sverige i kampen.
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Xamera Cup1
När det blev klart att cykelsäsongen äntligen kunde smyga igång med distriktstävlingar ville
vi i CK Hymer få igång tävlandet så snabbt som möjligt, men hur gör man det när det tar flera
månader att få tillstånd för ett lopp på landsväg?
I ett helt nytt samarbete med Jönköpings Cykelklubb och Motala AIF CK, arrangerade vi det
första Xamera Cup, ett lopp med 3 deltävlingar. Första deltävlingen kördes på Mantorp Park,
den andra på andra på Sviestad i Linköping och den tredje Axamo Ring i Jönköping.
Att det var efterlängtat med cykeltävlingar gick inte att ta miste på. Alla klasser sändes live på
klubbens Facebook-konto och strömmarna har i skrivande stund över tiotusen (10 000)
visningar!

1

http://ckhymer.com/xamera-cup-och-vinnarna-ar/
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Östgöta Motion2
Östgöta Motion blev i år årets sista motionslopp på landsväg. Det blev säsongsavslutaren för
motionärer och kördes i år för tolfte gången. Östgöta Motion är ett förhållandevis spartanskt
arrangemang som anordnas i samband med Östgötahelgen. Loppet avgjordes i år med bara 50
deltagare, men det innebar inte att vi dragit ned på arrangemanget. Tvärtom, så hade vi fler
funktionärer än de tidigare upplagorna.
Det soliga loppet var mycket uppskattat bland de startande. Av de som svarade på
uppföljningsenkäten svarade 5% att dom var nöjda med loppet och hela 95% att dom var
mycket nöjda. Alla som svarade kunde absolut tänka sig att rekommendera loppet för en
kompis.
Även den här gången var Xamera och Maxi med och sponsrade arrangemanget, precis som
XXL som bidrog med utlottade presentkort till deltagarna.

2

http://ckhymer.com/soligt-ostgota-motion/
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Östgötatempot3
Till och från har ett tempolopp avgjort som del av Östgötaloppet, men senast det genomfördes
var 2001. Mer än 19 år senare var det äntligen dags igen. Den här gången kraftsamlade vi och
nylanserade tempot under sin egen flagg – Östgötatempot. Corona såg till att skjuta upp
starten något, men skam den som ger sig. Istället för säsongspremiär blev det
säsongsavslutning och med 95 anmälda blev det en riktig succé.
I Herr Elit blev det en kamp mellan förhandsfavoriterna, där SM-trean Hugo fick revansch på
klubbkompisen Jacob Ahlsson och på tredjeplats kom SM-fyran Gabriel Sandør, CK Hymer.
Dam Elit vanns av Nathalie Eklund, Stockholm CK, med Malin Alzén, IK Hakarpspojkarna,
2:a och Marlin Brown, Cellexir, 3:a.
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http://ckhymer.com/succe-for-forsta-ostgotatempot/
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Östgötaloppet4
Östgötaloppet, det 90: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. Vissa
klasser avverkade ett långt varv över Borensberg, Korskrog och Lönsås och sedan tillbaka till
Ljung följt av det korta varvet runt Ljungsjön. Vinnare i Dam Elit blev Nathalie Eklund,
Stockholm CK, med Johanna Palmqvist på en andra plats. Herr Elit vanns av junioren Edvin
Lovidius, en säker seger före Hugo Forssell och hemmalagets Jakob Södergrann.
Tack till våra sponsorer Engströms bil (Skoda) och Cykelspecialisten som hjälpte till med
följebilar samt priser i samband med arrangemanget, samt ICA Maxi Linköping som stod för
förtäringen.

4

http://ckhymer.com/ostgotaloppet-rundar-av-sasongen/
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Wolfram Grand Prix5
Varje år avgörs Wolfram Grand Prix inför täta publikled i Linköpings centrum. Det brukar
vara en färgsprakande inledning av Linköpings stadsfest. 2020 är dock som alla vet inte som
andra år, så stadsfesten fick ställas in och att samla täta publikled i stan var inte på fråga. Så
skulle vi också ställa in? Tvärtom, vi flyttade bara tävlingen till fina Linköpings Motorstadion
i Sviestad, ersatte publik på plats med live-sändningar, och la till tre nya klasser: herrar
senior, P15-16 och framförallt damer elit!
Arrangemanget genomfördes i samarbete med huvudsponsorn Wolfram MathCore. Andra
viktiga parters var Cykelspecialisten, ICA Maxi Linköping, Engströms Bil (Skoda), Tornby
Byggmaskiner.
Cyklisterna avverkade 50 minuter plus tre varv på en för året ny bana. I Dam Elit segrade
Johanna Palmqvist efter starkt lagarbete. Herr Elit vanns av Marcus Jansson i överlägsen stil,
där han kunde defilera över mållinjen. Johan Nystrand följde upp med en 3:e plats.

5

http://ckhymer.com/hymer-dominans-pa-wolfram-grand-prix/
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Roxen Runt6
Den 30:e årgången bjöd på strålande väder och ca 50 glada cyklister kom till start. Pga
pågående pandemi så genomfördes loppet i delvis avskalad version med färre deltagare än
vanligt. Istället mönstrade loppet, precis som Östgöta Motion, fler funktionärer än någonsin
tidigare, som såg till att loppet kunde genomföras på ett Corona-säkert sätt.
Trots det lilla formatet så blev loppet mycket uppskattat bland de startande. Av de som
svarade på uppföljningsenkäten svarade 7.7% att dom var nöjda med loppet och hela 92.3%
att dom var mycket nöjda. Alla som svarade kunde absolut tänka sig att rekommendera loppet
för en kompis.
Tack till våra sponsorer ICA Maxi som hjälpte oss att genomföra detta mycket uppskattat
arrangemang.

Interna Temposerien
Temposerien bestod i år av tre 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.

6

http://ckhymer.com/daniel-sammanfattar-roxen-runt-2020/
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KM7
KM 2020 den 19 september fick se flera nya klubbmästare. Bland herrarna erövrade Leopold
Kaftanski titeln i linjeloppet i sitt första Hymer-KM, medan Victor Hillerström Rundh tog
tempotiteln endast sekunden före Leopold. Bland damerna vann Carin Winell tempot och
Johanna Palmqvist linjet. Som oftast var vädret på vår sida. Lite kylslagen morgon blev sedan
en härlig höstdag när solen senare kom fram. Ingen vind dessutom, på gott och ont för
tävlingarna.
Den intensiva KM-helgen med KM-gravel följt av inofficiella KM i tjurridning följdes under
söndagen upp med KM-MTB som traditionsenligt avgjordes vid Olstorps motionsanläggning
i Ljungsbro. Det bjöds på näst intill tvåsiffrig temperatur och en del väta efter gårdagens regn.
Först ut var damerna, där deltagarantalet fördubblats mot förra året. Maria Brengdahl
försvarade mästartiteln före Carin Winell.
Därefter följde den nya barn/ungdomsklassen där deltagarna bjöd publiken på en åkteknisk
uppvisning med hopp som varken dam- eller herrklassen kunde överträffa. I barn- och
ungdomsklassen fanns inte mindre än 4 vinnare: Theo Winell, Svante Winell, William Nandin
och Edvard Brengdahl.
I Herrklassen tog vår MTB-O-världsstjärna Marcus Jansson starten och metrarna till
motståndarna växte meter för meter, ända till efter varvningen då avståndet plötsligt växte
med 700 m. En förbistring i kommunikationen gjorde att Jansson vid varvningen tog den
ordinarie bansträckningen som var kortare. Tävlingsledningens bedömning var att detta dock
inte påverkade resultatet varför Jansson därmed segrade före Brengdahl. Det blev en hård
spurtuppgörelse om tredjeplatsen där Erik Gråd var någon hjulängd före Hugo Andersson,
som i sin tur hade någon meters marginal till Robert Thunell.

l
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http://ckhymer.com/km-mtb-2/
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Randonneursektionen
Randonneursektionen har pga covid varit tvungen att ställa in merparten av årets rundor.
Totalt har vi haft 10 startande på två rundor. Vi hoppas på en bättre säsong 2021.
/Martin

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. Torsdagsträningarna har pågått
under perioden maj-september.
På lördagar har vi i kört Hymerdistans riktad mot motionärer och det har körts mellan 10 och
15 mil i behagligt tempo.
Mjärdevicykling på onsdagar har även i år dragit stort antal deltagare. Onsdagar vid 17.30 har
man samlats utanför Collegium i solen för att sedan avverka 5-7 mil uppdelat på 2-3 olika
fartgrupper.

Landsväg
Nybörjare
Hugo Hjärtström ställde upp i KM Tempo och körde 1km på tiden 3min 45s.
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Herr Elit
Herrarnas elitlag förstärktes 2020 med tre cyklister. Alla nyinflyttade i Linköping med olika
bakgrund. Leopold Kaftanski med sin första säsong i elitklassen 2019 tävlandes för
Stockholm CK. Elyas Afeverki med rötterna i Eritrea med flera års internationellt tävlande
bakom sig, senaste 2018 i Start Team Gusto. Gabriel Sandør, professionell triathlet, senaste
åren bosatt i Norge, uppvuxen och åter i Linköping.
Säsongen började med distriktstävlingarna i Xamera cup. När tävlingen genomfördes på
Sviestad var större delen av laget samlat och det slutade med seger för Gabriel. Extra
imponerande med tanke på att det var hans första start i en landsvägstävling.
Den första nationella tävlingen blev Tempo-SM med flera starka insatser. Gabriel slutade fyra
och tillsammans med Jakob Södergrann och Victor Rundh slutade laget tvåa i lagtävlingen.
På Wolfram GP överraskade Marcus motståndet med en stilig soloseger. Johan Nystrand tog
tredjeplatsen i spurten bakom.
Helgen i Svanesund blev även den framgångsrik. Victor slutade tvåa på GP:t och följde upp
det med seger på tempoloppet. På Anundsloppet var det dags för en ny stark laginsats som
slutade med soloseger. Den stod Jakob för, trots att han tidigare under stor del av loppet
spenderat mycket kraft i en utbrytning som blev inhämtad mot slutet. Bakom spurtade
Rasmus Mikiver in på andraplats.
På Östgötatempot hade Hymer fem starka kort till start. Bäst placerad blev Gabriel med sin
tredjeplats. Övriga kom alla in bland de åtta första. På Östgötaloppet hade laget ännu fler
starka kort. De flesta av dem spelades ut i mitten av loppet genom att spräcka hela klungan i
kantvinden. Trots det blev det bara en ny tredjeplats. Denna gång för Jakob. Även om
kantvindskörningen denna gång inte gav önskat resultat var det något som skulle visa sig ha
en avgörande roll även kommande tävling.
Sista tävlingen för säsongen blev Linje-SM. Loppet präglades av en utbrytning andra halvan
av loppet och ett Hymertåg som ursinnigt jagade. Övriga fältet slet bakom och krymptes
successivt för varje kantvindsparti som avverkades. Tillslut fattades det fem sekunder fram
till de två tätcyklisterna. Rasmus som var den som laget sparade till slutet spurtade om
tredjeplatsen, men gick bet på den och slutade åtta.
Sammantaget gjorde laget det bra denna annorlunda säsong och var tongivande och med i
segerstriden i samtliga lopp som erbjöds under året.
/Rasmus
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Dam Elit
2020 skulle bli året då CK Hymers damlag gjorde intåg på tävlingsscenen i Sverige. Och trots
pandemi och rejäl ommöblering i tävlingskalendern så blev det debut. Laget bestod initialt av
Johanna Palmqvist, Carin Winell, Anna Johansson, Karin Magnusson och Sofia Häger men
till truppen anslöt även Charlotta Carlsson och Anna Genberg under året. Vi har dessutom
haft den stora förmånen att få tränas och coachas av Michael Johansson. Första lektionen var
kurvtagning - något som skulle visa sig komma till stor nytta.
Säsongen började med distriktstävlingar i nyformade Xamera cup där laget placerade sig i
samtliga deltävlingar och slutade dessutom 1:a och 2:a i totalen genom Johanna och Carin.
Eftersom laget till stor del består av starka tempocyklister var Tempo-SM i Lekeryd en
självklarhet där samtliga som kom till start stod för fina stabila insatser med Carin högst
placerad med en 8:e plats.
En av säsongens höjdpunkter för damlaget var definitivt SM-guldet på kortbana på Arlanda
test track. Efter en stark laginsats som bäddade för Johanna i spurten, var hon först över
mållinjen och lagets första SM-medalj var ett faktum.
Med SM-guldet i bagaget fanns en viss press att göra bra ifrån sig på hemmatävlingen
Wolfram Grand Prix som, precis som många andra tävlingar den här säsongen, kördes på
motorbana. Denna gång var det Sviestad som gällde. Trots viss besvikelse över att inte kunna
knipa mer än en pallplats får vi i efterhand vara nöjda med att Johanna lyckades knipa 1:a
platsen.
Hösten blev tävlingstät och vi hade cyklister till start i både Anundsloppet och Kinnekulle GP
och Tempo. Laget fortsatte rada upp fina placeringar genom Johanna & Carin med både 1:a
och 2:a plats i Anundsloppet, en 3:e placering i Kinnekulle Tempo och en 2:a plats i
Kinnekulle GP.
Under Östgötahelgen hade vi flera starka kort till start i både tempot och linjet. Carin var nära
att knipa tredjeplatsen i tempot men förlorade den i en sekundstrid. I linjet tog Johanna 2:a
platsen efter årets svenska mästare i linje, Nathalie Eklund.
Linje-SM på motorbanan i Tierp fick avsluta säsongen. Loppet präglades av en tidig
utbrytning som till sist kördes ikapp med endast 1,5 varv kvar att köra. Carin gick då på en
superfin soloutbrytning som var nära på att hålla hela vägen. Med endast 500m kvar av loppet
blev hon inhämtad. Johanna, som hade fått en fin resa sista varvet kunde till sist spurta in på
en 5:e plats.
Summerar året så här:
What. A. Year.
/Johanna
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Senior
Ibland blir det inte som man tänkt sig. Vissa av oss förberedde oss på Gran Canaria, laddade,
slipade formen. Vi höjde en växel, satsade lite hårdare, såg fram mot en säsong som skulle ta
vid där 2019 års cykelsäsong slutade och som skulle utvecklas och bli en än mer minnesvärd
sådan. Minnesvärd blev den. Minst sagt. Inte i positiva termer, tänker du. Jodå, säger jag. Vi
måste bara analysera och dissekera detta cykelår 2020 lite mer i detalj för att faktiskt
påminnas om vilket fantastiskt år det varit mitt i allt kaos.
Under året har laget fått ihop hela 17 pallplatser varav 7 segrar på totalt 10 tävlingar. För att
nämna några insatser har vi Pontus Andrésen som har visat mastersverige att han hör till
toppen i H30-klassen med dubbla SM-brons i tempo respektive linje, därtill flertalet
framskjutna placeringar och pallplatser i seniorklass. Johan Fredriksson har under sitt första år
som licensierad tävlingscyklist visat sin tempostyrka genom att sopa hem de två tempolopp
han ställt upp i. Att han dessutom vann med betryggande avstånd och i båda loppen visar prov
på kapacitet som även stått sig väl i elitklass vittnar om att 2021 kan bli ett än mer spännande
år för både Johan och seniorlaget i stort.
Att fostra nya tävlingscyklister i Hymer kanske är lite av vår grej ändå. Förutom Johan
Fredriksson så har vi två ytterligare cyklister som verkligen visat framfötterna i sina
debutsäsonger på landsväg. Lukas Merkel har tidigare visat prov på god förmåga i skogen,
men i år har han även visat att han kan svänga på landsvägshojen. Med en imponerande
körning på go-cartbanan i Axamo på Xamera cup #3, där han svängde snabbare än någon
annan och nästintill varvade hela seniorfältet la han grunden för en storslagen seger. Under
samma lopp i Axamo kunde vi även se vår alldeles egen Belgare, Jo Lennarts, sy ihop
Xamera cup genom att visa var det belgiska skåpet ska stå. Jo kom till start i Axamo med en
seger i bagaget från Mantorp Park och en sjundeplats från Sviestad. Lägg därtill till att dessa
två cykeltävlingar var Jo:s första någonsin. På Axamo gjorde han en sen attack på sista varvet
och kunde rulla in på en andraplats bakom herr Merkel. Med placeringsraden 1:a, 7:a, 2:a
kunde han därmed bärga segern i totalcupen. Jo:s premiärsäsong var dock inte slut där. Han
följde upp Xamera Cup med en tredjeplats i Wolfram GP och en seger på Anundsloppet.
Utöver ovan nämnda insatser har vi också kunnat se flertalet pallplatser från så väl Jakob
Svensson, Eric Egelstig som Sebastian Cano. Jakob tog dubbla tredjeplatser i Götene, dels på
Kinnekulletempot men också på Kinnekulle cyclassic GP. Eric segrade på Xamera cup #2.
Sebastian fullbordade dubbelseger bakom Jo Lennarts med en andraplats på Xamera cup #1
på Mantorp park samt en tredjeplats på Anundsloppet.
Just Anundsloppet bör för hela CK Hymer senior lyftas som ett praktexempel på den känsla vi
ska ta med oss in i nästkommande säsong, nämligen en utpräglad laganda, prestigelöshet och
taktisk skicklighet. Med flertalet man till start kunde vi diktera loppet, sätta press på våra
konkurrenter och åka därifrån med en första- och en tredjeplats. Just den utpräglade
lagkänslan där alla får sin chans, när man ger varandra utrymme och hjälps åt för att skapa
bästa möjliga läge för sitt lag är en av de skönaste känslor man kan uppleva inom
cykelsporten. Vi har gjort detta på flera tävlingar denna avkortade tävlingssäsong 2020, men
just under Anundsloppet lyckades med vi något alldeles extra. De flertalet kommentarer vi
fått till oss efteråt vittnar om detsamma och visst är det skönt att representera Hymerfärgerna
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när vi inför säsongsavslutning på Östgötaloppet fick höra att en konkurrent ”funderade på att
inte åka hit idag, för om Hymer kör som på Anundsloppet så är det kört ändå”.
Förhoppnings har vi med vår körning under 2020 kunnat inspirera en och annan cyklist i
cykelsverige att kämpa och satsa än hårdare inför 2021. Kanske får vi se än fler seniorlag som
svetsas samman och går in för seniortävlingarna 2021. En sak är i alla fall säker. Med årets
framgångar kommer Hymer senior med alla säkerhet fortsätta utvecklas och lägga grunden för
ett 2021 som ska bli än bättre. Utveckling och progression är ju trots allt det vi står för. CK
Hymer senior – who really thinks that their cycling careers are ahead of them!
Sho!
/Cano

Cykelcross
Några tävlade i Cykelcross i slutet av 2019. Den som gjorde det med framgång var Marcus
Jansson som slutade tvåa i en deltävling i SWE-Cup vid Allebike Serneke CX. På SM i
Varberg slutade Marcus nia. KM avgjorde 25 november 2019 med Johan Nystrand som segrare.
/Rasmus

Mountainbike
MTB-säsongen bjöd på ännu färre lopp än landsvägssäsongen på grund av Corona. Ett KM
genomfördes dock i Olstorp där Marcus Jansson segrade.

/Rasmus
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Revisionsberättelse
Till årsmötet 2020, CK Hymer
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i CK Hymer
för verksamhetsåret 2019-11-01 - 2020-10-31. Det är styrelsen som ansvarat för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. Vår revision innefattar att granska underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma den samlade informationen i redovisningen. Vi har granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller kassören har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstyrker
● att resultaträkningen och balansräkningen fastställs
Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar,
varför vi tillstyrker
● att styrelsens ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Linköping den 21 november 2020

Tomas Hagström

Johan Jerner Gransten
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Resultatrapport 2020

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3017

Prispengar erhållna

3101

Aktivitetsbidrag

3102

Folkspel

3104

Sponsring

3105

Tävlingskläder försäljning

40 752,50

3106

Medlemsavgifter

62 050,00

3107

Egna aktiviteter

1 521,00

3108

Östgöta motion

5 392,13

3110

Roxen runt

15 151,44

3120

Östgötaloppet

16 194,50

3121

Östgötatempot

10 848,38

3130

GP

21 247,88

3131

Xamera cup

Summa nettoomsättning

3 550,00
114,40
3 346,00
102 500,00

-13 367,24
269 300,99

Övriga rörelseintäkter
3980

Erhållna offentliga stöd

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

54 000,00
54 000,00

323 300,99
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RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4105

Inköp tävlingskläder

4106

Licenser

4107

Egna aktiviteter

4108

Elitlag

4110

Elitlag dam

4113

Boende

4114

Sjukvård

4150

KM

4201

Startavgifter lvg

4202

Startavgifter mtb

4203

Startavgifter Cross

4205

Bensin tävlingsresor

4208

Årsavgifter

4211

Reparationer + mtrl, bil

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST

-55 073,00
-380,00
-10 858,93
-7 222,00
-885,00
-1 299,00
-641,90
-2 969,50
-34 660,00
-200,00
-3 300,00
-15 915,98
-300,00
-3 594,50
-137 299,81

186 001,18

Övriga externa kostnader
6010

Lokalhyra, klubblokal

6570

Bankkostnader

-3 783,60

6740

Domännamn+Webbhotel

-1 359,19

6912

Bilskatt och försäkringar

-9 536,00

6980

Medlems- och föreningsavgifter

-3 000,00

Summa övriga externa kostnader

-38 515,00

-56 193,79
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-193 493,60

129 807,39

