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Hymerbladet
CK Hymer 2004
Säsongen 2004 ligger bakom oss och 2005 är
inte långt borta. Det är också tillfälle att fira att
CK Hymer har existerat i 80 år. I oktober 1924
satt några cykelintresserade unga män på ett
café och bildade klubben. Sedan dess har
åtskilliga cykelmil avverkats i CK Hymer färger
på träning och tävling.
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Ordförande
Mats Mikiver
013-851 17, 0706-90 07 60
mats.mikiver@linkoping.se
Vice ordförande
Curt Fransson
013-39 40 90, 0706-40 68 96

Stadgarna deklarerar högtidligt att föreningens
ändamål är att genom utövning av
cykelsporten verka för höjande av
medlemmarnas andliga och fysiska fostran
samt för främjande av god kamrat- och
idrottsanda. Även om ordvalet känns något
ålderdomligt så finns inte någon anledning att
ändra på innebörden i detta. Tvärtom, det finns
större anledning än någonsin att lyfta fram dessa
rader.

ctfn@fortv.se
Kassör
Michael Johansson 013-12 42 69, 013-37 35 11(a)
michael@idainfront.se
Sekreterare
Lars Utterström
013-10 25 53, 0706-64 04 03
lars.utterstrom@home.se
Ledamot
Jan-Olof Wilhelmsson
jowille@telia.com

013-15 72 65, 0703-97 77 94

Styrelsens förhoppning är att klubbens olika
medlemskategorier alla har något utbyte av sitt
medlemskap. Att ha kul och utvecklas
tillsammans under träning, tävling och annan
klubbgemenskap är väl egentligen vad det hela
handlar om. Att klubbens namn figurerar i
samband med erövrade medaljer och
idrottsliga framgångar är också något som
föreningen naturligtvis strävar mot, men det är
inte det primära. Det är också viktigt att vi
genomför uppskattade arrangemang och har
en i övrigt livaktig verksamhet.
Framgången på det personliga planet kan bestå
av en minuts förbättring från ett år till ett annat
på en viss sträcka eller att genom idog träning
ta sig uppåt i resultatlistorna. Behållningen kan
också vara minst lika stor att ”bara” åka ut och
motionera tillsammans.

Ledamot
Leif Södergrann
013-29 74 22, 0707-67 20 84
leisod@linkoping.se
Ledamot
Bo Ekenger
013-14 94 94, 0703-08 62 80
bo_ekenger@hotmail.com
Suppleant
Jan Nilsson
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Träningsledare
Mats Mikiver
Michael Johansson
Alf Segersäll alfse@ikp.liu.se
Klubbadress
CK Hymer
Ramstorpsgatan 37 A
587 33 Linköping

Det senaste verksamhetsåret har varit
framgångsrikt, både volymmässigt och
resultatmässigt. Vi har 119 medlemmar, varav
33 innehar licens. Dessutom finns en
motionssektion som växer till sig. För att Hymer
ska fungera behövs engagerade medlemmar
som är villiga att dra sitt strå till stacken. En
förening som vill ha ett långt liv – som CK Hymer
- behöver en väl fungerande organisation. Vid

E-post
ckhymer@scf.se
Telefon
013-12 81 99
Hemsida
www.ckhymer.com
Hymers postgiro
29 13 89-5
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Kroppskultur

ett hastigt överslag är så många som ca 60
stycken av medlemmarna aktiva på olika sätt;
som aktiva, arbetande i olika kommittéer och
arrangemang. Det är glädjande många, men vi
ska bli ännu fler som är engagerade.

Humanist dygnet i Linköping har hyllat kroppen
som människans främsta redskap. Vare sig
man är hantverkare eller intellektuellt är man
beroende av en fungerande kropp.
Varenda TV kanal idag innehåller program
som syftar till att påverka vårt välbefinnande.
Matlagning kombineras med gympa pass, det
är ”tjockholmen” på den ena kanalen och
”x-trem make over” på den andra.
Tanken är att tittarna ska anamma snygga
vältränade kroppar.
Det finns naturligtvis en affärsidé med allt detta,
nämligen att få oss konsumenter att handla
produkter som tros bringar genvägar till ”snygga
kroppar” utan att anstränga oss.
Detta är en illusion. Vi vet att god hälsa och
vällbefinnande uppnås när man har balans
mellan intag av föda och energiförbränning.
Den som gillar mat bör också gilla motion,
annars löper man risken att bli överviktig och
följaktligen ha en försämrad hälsa.
För lite mat leder också till brister i vårt
energiförråd som kan mynna ut i olika
sjukdomstillstånd.
Redan på Homeros tid insåg man att den
kroppsdel som inte används tillbakabildas.
Det gäller även vår intellektuella förmåga.
”Kropp och knopp hör ihop, är kultur och skall
kultiveras” skriver Martin Kylhammar i Corren
den 2/10. Det gör ont att cykla 5 mil när man inte
är van, det tar emot att skriva en bok, inleda ett
forskningsprojekt om man aldrig har gjort detta
förut. Men glädjande nog kan man konstatera
att det är mycket tillfredställande att klara av
Vätternrundan om man har varit väl förberedd,
liksom att ro i land med sin examen eller
rapportera om sitt projekt.
Det krävs alltså uthållighet och tålamod. Stora
mål, långsiktiga mål kräver minutiösa
förberedelser och uppoffringar. Men alla som
har gjort det förut vet att den njutbara
skördeperioden kommer.
Jag har hört att om alla medborgare i Sverige
använde en tiondel av tiden de sitter framför TV
till att motionera regelbundet, skulle
Landstingens ekonomiska problem vara ett
minne blott.

CK Hymer har också svagare delar. Rekrytering
av ungdomscyklister sker inte i önskad
omfattning och damcyklister är en bristvara.
Ledarproblem, i den bemärkelsen att de är för
få, finns i vår förening som i så många andra.
Det är inte försvarbart att göra större
rekryteringsinsatser, varken i landsväg eller
MTB, om vi sedan inte kan ta hand om
ungdomarna på ett bra sätt i vardagen.
Sponsorer
2004 fick klubben nya tävlingskläder och
därmed nya sponsorer. I dessa kärva tider är vi
nöjda med det gensvar nedanstående företag
gett oss. Nu ska vi också se till att ge något
tillbaka till dem. Förutom att vi ska bära våra
kläder så ofta tillfälle ges vill styrelsen uppmana
föreningens medlemmar att i möjligaste mån
använda dessa i sitt privatliv.
Gynna våra sponsorer – de gynnar oss.
Kort presentation:
Eklunds chark – prisbelönt företag som satsar
på kvalitet och finns i de flesta livsmedelsaffärer
i regionen.
Östkraft – eldistrubutör som även erbjuder
telefoni
Stångåbuss – har bussar för uthyrning till
kommuner och företag
Cykel å´hoj – Linköpings kommuns satsning
på att få fler cyklande linköpingsbor och bättre
cykelmiljö
Teknikbyggarna
–
nybyggnader,
ombyggnader och reparationer
Däckhuset – däck till de flesta fordon
Tube ventilation och plåt – projektering,
installation och service.

Mats Mikiver
Ordförande
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Hymerbladet i elektroniskt format

Det är regelbundenheten som är själva
trollspöet.
Den medvetenheten har vi alla Hymeriter. Våra
arbetsgivare kan vara stolta över att vi är sällan
sjukskrivna, ofta orkar vi lite mer än många
andra och vi lever i harmoni med oss själva,
våra kamrater och våra familjer.
Är detta inte det som är meningen med livet?
Så tycker en sann motionär.
Hymergänget växer. Det finns ett tjugotal
medlemmar som motionerar regelbundet.
Många kör Vätternrundan, Gruvsvängen,
Roxenrunt, och andra bara tycker om att cykla
runt för själva nöjet skull.
Det finns några som vill köra Vätternrundan för
första gången. Ett lämpligt träningsschema om
man vill klara rundan någorlunda helskinnad
kan vara följande: Under februari bör man köra
fyra pass i veckan a två mil; under mars ökar
man till tre mil per pass; under april är det lätt att
klara fyra mil per pass, under maj bör man klara
mellan sex till tio mil per pass och du har
garanterat en trevlig upplevelse runt Vättern.
Finns Det intresse för gemensam start för
Vätternrundan?
Alla som vill köra med motionärsgänget kan
anmäla sig genom Manuel.
Tel: 013-15 54 07 eller e-posta till
s.man@glocalnet.net

Hymerbladet läggs ut på hemsidan
www.ckhymer.com i samband med tryck.
Flera medlemmar har hört av sig och meddelat
att de skulle kunna nöja sig med att ta del av den
elektroniska versionen. Naturligtvis ska vi inte
distribuera pappersversionen till dem som inte
anser sig behöva den. Ni som önskar fortsatt
pappersleverans i brevlådan kan sluta läsa här
så slipper ni detta Hymerblads tråkigaste text.
CK Hymer erbjuder därför följande alternativ till
pappersversionen. Via e-post meddelar vi de
medlemmar som inte önskar få den utskrivna
versionen att ett nytt nummer finns på nätet.
Viss medlemsinformation kan också skickas
ut e-postvägen istället för med vanlig postgång.
Det är då medlemmens skyldighet att läsa sin
e-post på den angivna e-postadressen samt
att hålla den öppen för inkommande e-post (d
v s se till att e-postlådan inte är full).
CK Hymer kan ändå skicka ut viss information
som anses vara av större vikt via vanlig post
och/eller upprepa e-postad information via
vanlig post om det anses nödvändigt. Vi hoppas
att alla som kan tänka sig den alternativa
lösningen e-postar namn och önskad epostadress för Hymerbladet/medlemsinfo till
ckhymer@scf.se, skriv gärna rubriken
Medlemsinfo i meddelandet. Vi kommer efter
ett tag att besvara dessa e-postmeddelanden
och ge er chansen att bekräfta att ni nöjer er
med elektronisk information. Hoppas
budskapet gick fram, har ni några frågor
kontakta Michael Johansson, Lars Utterström
eller skicka e-post till ckhymer@scf.se

Hälsningar
Manuel Cano
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Säsongen 2004

På höstkanten debuterade även Daniel
Brengdahl på asfalten och lyckades faktiskt ta
en tredjeplats i seniorklassen vid säsongsavslutningen Extra Chansen.

Säsongen 2004 var för många Hymeriter en
mycket bra säsong, medan andra hade det lite
tyngre. En av årets absoluta höjdare var dock
då en f d Hymerit, nämligen Magnus Bäckstedt,
på ett imponerande sätt körde hem segern i
den kanske hårdaste endagarstävlingen som
fortfarande körs, världscupsklassikern ParisRoubaix. För de som inte känner till bakgrunden
kan vi nämna att Magnus har bytt klubb många
gånger under sin karriär, bl a p g a flytt mellan
olika orter. Han inledde dock sin karriär i CK
Hymer och hade återvänt hit när han körde till
sig sitt första proffskontrakt.

På veteransidan tävlades det lite mindre än
tidigare, frånsett Lotta Wilhelmsson som gjorde
comeback och firade denna med en fjärdeplats
sammanlagt i cupen och ett SM-brons på tempo
i klassen D50. Maken Jan-Olof fick också en
SM-medalj då han ingick i bronslaget för H60H65 tillsammans med Curt Fransson och Bent
Rehder. Och så får vi ju inte glömma klubbens
egen tempokanon, Bents son Michael som tog
ett SM-silver i H40-klassens tempolopp. Michael
vann även CK Dainons jubileumstempo medan
Curt vann Mölndal CK:s tempo.

Tillbaka till Hymer och säsongen 2004. På
ungdomssidan gjorde Jakob Södergrann sin
kanske främsta säsong hittills när han bl a vann
Götalandsmästerskapens linjelopp. Vid USM
var det dock Marcus Johansson som lyckades
bäst med en femteplats på linjeloppet där
Sebastian Cano slutade åtta och Rasmus
Mikiver tolva. Jakob noterade en åttonde plats
vid tempoloppet. Jakob tog under året totalt nio
segrar, bl a en soloseger på sista etappen i
Örebro 2-dagars vilket också innebar
totalsegern i samma tävling. Dessutom
imponerade Jakob stort när han solovann årets
KM-linje före alla äldre cyklister.

Det har även tävlats flitigt i skogen, och årets
största framsteg har nog Johan Johansson
stått för. En sammanlagd åttondeplats i den
prestigefyllda Långloppscupen efter en jämn
resultatserie imponerar verkligen. Johan var bl
a sjua i 08XC (utanför Långloppscupen) och
tolva i Marathon-SM, Mörksuggejakten samt
vid MTB-Vättern där han var tätt följd av
klubbkamraten Michael Johansson. Michael,
som i skogen tävlar i H30, fick med sig två
medaljer från MTB-SM i Flottsbro: ett något
oväntat silver i XC-loppet, samt ett brons i
lagtävlingen vid tempoloppet tillsammans med
Peter Lundgren och Lars Utterström.
Lars var tillsammans med Per Stridsman flitigast
bland Hymeriterna vid Svenska XC-cupen och
slutade på åttonde plats i H30 medan Pällä
slutade 12:a i H40.

I elitgruppen slog Michael Johansson med årets
bästa lopp vid kortbane-SM där han tog en
fjärdeplats, bara ett par meter bakom silveroch bronsmedaljörerna. Michael hade då i ett
tidigare skede själv tagit upp jakten på
utbrytargruppen och anslutit till den. I
Sverigecupen slutade Michael 23:a efter flera
fina insatser, bl a en sjundeplats i cupfinalen.
Det blev flera fina placeringar, bl a en andraplats
vid Götalandsmästerskapen. Övriga cyklister
noterade inga topplaceringar i elitklassen, men
både Johan Johansson och Anders Wiklund
gjorde flera fina lopp i såväl elitklassen som i
seniorklassen. Anders fjärdeplats i
Solleröloppets seniorklass tillhörde årets
höjdpunkter, liksom Johans tredjeplats vid
CykelCity GP.
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VII.

I skrivande stund fyller CK Hymer 80 år. Här
följer en avskrift av mötesprotokollet från
klubbens bildande:

Medlem erlägger en inträdesavgift av två (2.-) kronor
samt en årlig avgift av fem (5.-) kronor, lika för aktiv som
passiv medlem.
VIII.

Protokoll vid sammanträde
lördagen den 6. okt. 1924.
med intresserade för
bildandet av cykelklubb.

Sedan årssammanträdet beslutits att äga rum den 6. jan.
1925, förklarade ordföranden mötet avslutat.
Linköping som ovan
vid protokollet
Henning Johansson
sekr.

I.
Sammanträdet öppnades av herr Sixten Karlborg, som
valdes till ordförande. Till protokollförare valdes Henning
Johansson. Att justera dagens protokoll utsåges förutom
ordf. Sven Svensson och F. Englund.

Justeras:
S. Karlborg
ordf.

II.
De närvarande beslöto enhälligt bildande av cykelklubb.

Som framgår av protokollet var avsikten att
föreningen skulle heta Cykelklubben Heimer,
men då en idrottsförening tillhörande
Riksidrottsförbundet redan hade namnet
Heimer blev det istället CK Hymer. Kort efter att
klubben fått medlemskap i Riksidrottsförbundet
blev CK Hymer även antagna som medlemmar
i Cykelförbundet, närmare bestämt den 7/3
1925.

III.
Klubben skall heta ”Cykelklubben Heimer”.
IV.
Till konstituerande styrelse valdes:
Herr Sixten Karlborg, ordförande
Henning Johansson, sekreterare
” Erland Karlborg, kassör
” Sven Svensson, ledamot.

I samband med klubbens jubileumsfest kommer
en enklare jubileumsskrift att framställas. Om ni
önskar ett exemplar av jubileumsskriften men
inte har möjlighet att närvara vid jubileumet kan
ni få hämta ert ex. i klubblokalen senare under
vintern. Hör av er till Michael Johansson, Lars
Utterström eller någon annan styrelsemedlem
efter årsmötet och jubileumsfesten i november.

V.
Styrelsesuppleanter blevo Hrr F. Englund och M.
Fransson. Revisorer blevo Sigurd Johansson och Evert
Wallman. Till suppleanter för dessa valdes Sune
Andersson och Ivar Karlén.
VI.
Styrelsen fick i uppdrag att fortast möjligt ordna klubbens
medlemskap i Sv. Gymnastik- och Idrottsföreningarnas
Riksförbund samt Sv. Velocipedförbundet.
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Cykelkläder

UCI. SCF kan godkänna speciella undantag
för tävlingar eller speciella arrangemang i sitt
eget land.

Styrelsen har beslutat kompletteringsbeställa
cykelkläder. Samtliga intresserade uppmanas
skicka in önskemål om plagg och storlek.
Önskemålen är inte bindande, utan bara till för
att kunna bedöma vilka behov som finns. Vi
återkommer senare med information om exakta
kostnader samt ungefärliga datum.

Deltagande i tävling
Deltagande i tävling sker på egen risk. Det
åligger tävlande att ta del av för tävlingen
gällande bestämmelser om vilka tävlandes
förening skall ge information, noggrant förvissa
sig om tävlingsbanans sträckning samt under
tävling ej avvika från densamma.
Tävlande som avviker från tävlingsbanan skall
uteslutas. Tävlande, oavsett vad som föranlett
avvikandet, äger ej rätt att protestera mot sådant
beslut. Tävlande ansvarar själv för överträdelser
av trafikbestämmelserna samt för brott mot
tävlingens gällande regler. Tävlingsarrangör
svarar inte för skada som vållats av tävlande
eller som denne drabbats av.

Önskemål skickas via e-post: ckhymer@scf.se
eller brevvägen till CK Hymer, Ramstorpsgatan
37 A, 587 33 Linköping

Regelhörnan
Vad kan du om tävlingsreglerna? Visste du att
den som innehar en licens är skyldig att känna
till cykelsportens regler och bestämmelser?
Eftersom det finns detaljer som inte är så allmänt
kända som de kanske borde vara kommer
Hymerbladet framöver att presentera utdrag ur
tävlingsreglerna. Denna gång berör vi bara
små delar av ämnena licenser och deltagande
i tävling.

Det faktum att ett regelbrott begånget under
tävlingen varit ofrivilligt eller inte haft någon
betydelse för tävlingens utgång, kan aldrig
anses som ursäkt för begånget regelbrott.
Deltagare är skyldig att iaktta gällande
trafikbestämmelser. Vid tempo-, partempo- och
lagtempolopp skall tävlande köra på vägens
högra väghalva. Dock äger arrangör
tillsammans med juryordförande rätt att
ytterligare begränsa ovan angivet körfält genom
att ange ett mått, minimum 1,5 meter, angivande
hur långt från vägens högra markering (högra
vägkanten om markering saknas) tävlande äger
rätt att köra.

Licenser
Licensklass
överensstämmer
inte
nödvändigtvis med tävlingsklass. Följande
licensklasser finns (ålder avser vad man fyller
under det kalenderår licensen gäller):
8-10 år Nybörjare, 11-16 år Ungdom, 17-18 år
Junior, 19-22 år U23 (endast för herrar), 23-29
år Elit (för damer dock 19-29 år), 30 år och
äldre Veteran. Cyklist 30-49 år kan efter
ansökan erhålla/bibehålla Elitlicens.

Michael

Överförande av licens, byte av förening, kan
ske under tiden 15 oktober-30 november året
före giltighetstiden. Tävlande i klass Ungdom
Pojkar och Flickor, HSport och DSport kan lösa
engångslicens. Att delta i cykeltävling utan giltig
licens leder enligt SCF:s regelverk till ett års
avstängning innan licens kan erhållas.
En licensinnehavare får ej delta i tävling som ej
finns upptagen på nationella, kontinent- eller
världsprogrammet eller som ej är kända av
nationsförbund, världsdelsorganisation eller
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Rapport från årets träningsläger
på Mallorca

Torsdag 1/4 Grupp2 gör en något tuffare tur i
vackert väder ut till Cala Rajade sedan till
SonServera med Cola och Baugett på ett torg,
sedan via San Llorenc och hem en tur på 11,5
mil. Har hittat en bra affär (syp) som har de
flesta basvaror som behövs för matlagning blir
spagetti och köttfärssås på kvällen.

Dags åter för Hymerveteranernas
återkommande träningsläger på Mallorca.
Årets upplaga bestod av Wille, Lotta, Håkan,
Janne, Stefan, Lasse Borg och Tomas. Flyget
avgick från Arlanda 6.30 Söndagen den 28/3
och veterangruppen nådde målet Hotel
Princesa i Alcudia på utsatt tid.
Direkt efter incheckning blev det en gemensam
promenad (4,5 km) till cykeluthyraren Heurzeler.
Samtliga blev med hjälp av div. utrustning
uppmätta och tilldelade en passande cykel.
Efter att ha signerat kontrakten bar det av hem
till hotellet, därefter på kvällen åt vi gemensamt
på ett trevligt matställe. Bestämmer tid för
cykling nästkommande morgon kl. 10.00.

Fredag 2/4 Grupp 2 gör turen till klostret San
Salvador som ligger högst upp på ett berg med
en underbar serpentinväg upp till toppen en
stigning på 380 m. Belöningen när man kommer
upp är en underbar utsikt och en rolig
utförskörning ner.
På kvällen går Janne, Stefan och Tomas och
avnjuter hotellets buffé (65:- ät så mycket du vill)
med mycket god mat (allt från pasta till
chokladpudding). Vaknar på natten med en
mycket stark sardinsmak och får tillbringa några
timmar på toa med tömning av kroppen.

Måndag 29/3 Regnar till och från hela dagen
cyklingen får ställas in. Stefan och Tomas
försöker trotsa regnet men efter
dubbelpunktering och sprucket backdäck (nytt
hos Heurzeler) ger de upp.

Lördag 3/4 Tillbringar hela dagen under täcket.
Stefan, Janne och Curt sticker på en långtur,
åker vilse, Janne lokaliserar dem med hjälp av
Palma flygplats. Sträckan blir 13,2 mil PetraOrient-Sineu. Lasse Borg firas av på kvällen i
två etapper, åker med vemod hem dagen
därpå.

Tisdag 30/3 Äntligen kl. 10.00 sticker hela
gruppen iväg i solsken mot Pollenca-Sa PabloLlubi-Petra en tur på ca 10 mil. Lugnt och fint
tempo på underbara vägar och genom vackra
byar med trånga gränder. Efter ca. 3 timmars
cykling avnjuts en cola med baugett mitt på
torget i Petra tillsammans med ett 60-tal
likasinnade cykeltokar. Sista biten in till hotellet
i något raskare tempo.

Söndag 4/4 Pigg och kry, åker med Stefan och
Janne till Formentor (en fyr på Mallorcas
nordspets). En tuff cykeltur med en del stigningar
och tunnelkörning ca 8 mil. Stefan och Tomas
tar årets första utebad vid hemkomst.

Onsdag 31/3 Lasse Borg tar vilodag resten av
gruppen delar upp sig i två halvor Wille, Lotta
Håkan (grupp 1) och Curt, Janne, Stefan, Tomas
(grupp 2). Grupp 2 gör en resa på ca 9,5 mil via
Muro-Binsalem-Llsoeta-Sa Pablo, med ett
pizzauppehåll i Binsalem. Loket Curt tuffar på i
ett jämnt tempo, fina vägar och vackert väder.
Visar sig att vi fått sällskap på hotellet av
idrottsgymnasiet från Motala samt Bernt
Johansson med en grupp medresenärer. På
hotellet ordnas med jämna mellanrum
uppträdanden utav 4 ungdomar på olika teman
(ABBA, Afro, Covers mm), mycket trevligt.

Måndag 5/4 Har bestämt oss (Janne, Stefan
och Tomas) för att köra Kusten-Klassik
(bergsträcka), visar sig att alla bussar som går
till starten är fullbelagda, blir istället en lättare
sträcka via Binsalem-Campanet 10,5 mil.
Janne viker av något tidigare, har åkt på en
förkylning som sedan varar veckan ut. Curt,
Håkan, Wille åker och bestiger toppen Cura en
tuff sträcka på 11 mil.
Tisdag 6/4 Vilodag, besöker gamla Alcudia
med torghandel i strålande solsken. Passar på
att handla en del presenter och minnen, Wille
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och Lotta visar hur det går till med prutningen.
Blir en sen kväll på ”Lasses Bodega” med
Stefan, Håkan och Curt.
Onsdag 7/4 Upp på sadeln och iväg, idag med
Stefan, Wille, Lotta samt gamla bekanta till
dem som anslutit Keyo och Anita. Gör en fin
cykeltur Muro-Sineu-Petra på 8 mil, passerar
bl.a en djurmarknad.
Torsdag 8/4 Åker tillsammans med Stefan och
tittar på hans ”nyckelbenskors”, ligger vid
klostret Lluc på 580 m höjd. Klättrar dit från
Pollenca inte så brant, men får en underbar
utförskörning ned till Caimari. Sträckan för
dagen blir 11mil och årets tuffaste. Sparar
”pigen” och Kusten-Klasik för framtiden.
Resten av veckan forsätter med fina cykelturer
och god mat. Sista dagen gör hela gruppen en
gemensam tripp Buger-Campanet-Pollenca
6,7 mil innan cyklarna lämnas in till den
noggranne tysken med den vita trasan. Stefan
blir den med flest mil i benen ca 120 tätt följd av
Curt. Sammanfattningsvis, två underbara
cykelveckor med fint cykelväder och massor av
intryck och minnen tillsammans med ett mycket
bra kamratgäng. Hoppas att kunna få göra om
detta.

Tomas
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Kallelse till CK Hymers årsmöte

Cykelklubben Hymer firar 80 år
och inbjuder till jubileumsfest!
Lördagen den 13:e november 2004, kl. 19.00.
Rejmes festvåning, Vigfastgatan 1, ingång i
huvudentrén.
Buffé, prisutdelning samt ytterligare aktiviteter.
Pris per person 150 kr, dryck ingår i form av
läsk, mineralvatten eller lättöl. Det finns möjlighet
att köpa starkare öl på plats om så önskas.
Kostnaden betalas in på CK Hymers postgiro
konto 29 13 89-5 i samband med anmälan.
OBS! Inbetalning måste ske i så god tid att vi
hinner få kontoutdragen för att registrera er
betalning!
Naturligtvis är det möjligt att ta med sin
respektive även om denne inte är Hymer
medlem.
Anmälan till (senast 8/11):
Jan-Olof Wilhelmsson, tel: 15 72 65
Göran Andersson, tel: 33 10 98, 812 03
Karl-Gunnar Johnsson, tel: 14 42 30, 0142-36
01 56
Michael Johansson, tel: 12 42 69

Styrelsen inbjuder klubbens medlemmar till
årsmöte kl 16.00 lördagen den 13:e november.
Årsmötet går av stapeln i Rejmés lokaler på
Vigfastgatan 1, ingång genom huvudentrén.
Se till att vara på plats innan mötet börjar (eller
ta med mobiltelefonen så att ni kan påkalla
uppmärksamhet eftersom ingången är låst).
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en
vecka innan årsmötet.
Alla hälsas hjärtligt välkommna!
Styrelsen

Preliminärt tidsschema för
kvällen den 13:e november
Jubileumsfesten föregås av:
16.00 CK Hymers årsmöte, se kallelse
ovan.
17.30 Uppvaktningar
19.00 Jubileumsbuffé
Utmärkelser och prisutdelning
Kaffe
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