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Curt Fransson 013-39 40 90, 0706-40 68 96
ctfn@fortv.se
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Kassör
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Sekreterare
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Ledamot
Jan-Olof Wilhelmsson  013-15 72 65, 0703-97 77 94
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Ledamot
Leif Södergrann 013-29 74 22, 070-767 20 84
leisod@linkoping.se

Ledamot
Bo Ekenger 013-14 94 94, 0703-08 62 80
bo_ekenger@hotmail.com

Suppleant
Jan Nilsson 013-12 74 77, 0736-43 69 92
janils@tele2.se

Träningsledare
Mats Mikiver

Michael Johansson
Alf Segersäll alfse@ikp.liu.se

Klubbadress
CK Hymer

Ramstorpsgatan 37 A
587 33 Linköping

Telefon
013-12 81 99

Internet
www.ckhymer.com

Hymers postgiro
29 13 89-5

Viktig information om medlems
och licensavgifter

Medlemsavgiften

Tillsammans med detta informationsblad
skickas ett inbetalningskort ut till alla
medlemmar. Medlemsavgifterna är
oförändrade sedan 2004:
Aktiv medlem 300 kr
Nybörjare 150 kr
Stödmedlem 150 kr
Familjetillägg +50 kr

För familjemedlemskap är det alltså så att en
aktiv, nybörjar- eller stödmedlem krävs. För
ett tillägg på 50 kr blir resten av familjen
också medlemmar. På inbetalningskorten
finns flera poster, bl a en för licensavgift.
För att förenkla klubbens administration i
samband med licenstecknandet ber vi
samtliga som önskar licens att betala in den
avgiften vid samma tillfälle. Se särskild
artikel om licenser.

Kontrollera att avsändarens namn och
adress samt vad beloppet avser framgår.
Om Ni inte använder de förtryckta
inbetalningskorten måste Ni se till att den
ovan nämnda informationen ändå kommer
fram till klubben!
För att medlemsregistret ska kunna hållas
aktuellt är vi också tacksamma om Ni
meddelar eventuella adressändringar i
samband med flytt.
Vi är också glada om Ni meddelar om Ni vill
utträda ur föreningen, så slipper ni eventuella
påminnelser och fortsatta informationsbrev
från CK Hymer.
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Licensavgifter

Cyklister som önskar tävla måste teckna en
tävlingslicens. Om man inte hade licens år
2004 måste dessutom en licensansökan
fyllas i.

Kontakta Stefan Johansson eller Michael
Johansson för mer information om
licensansökan.

Både de som hade licens under 2004 och de
som tecknar en helt ny licens ska sedan
betala en licensavgift beroende på ålder:
Observera att dessa avgifter inte fastställs
förrän förbundsmötet 2005-03-12, varför
avgifterna kan ändras!

Tävlingslicens:

cyklist född 1991-1994 100 kr
cyklist född 1989-1990 270 kr
cyklist född 1987-1988 455 kr
cyklist född före 1987 530 kr

Motionslicens (omfattar samma saker som
tävlingslicensen, frånsett möjligheten att
tävla):

Oavsett ålder, 250 kr

Licensen innefattar bl a en
olycksfallsförsäkring (OBS! Inte någon
sakförsäkring).

Cyklister som har för avsikt att tävla utanför
nordens gränser behöver ett utlandstillstånd
från Svenska Cykelförbundet. SCF tar ut en
avgift på 100 kr per land och cyklist för att
utfärda sådana tillstånd.

För att säkerställa att licenserna är klara
innan säsongsstart ber vi Er att om möjligt
betala medlems- och licensavgifter under
vecka 11. Licenserna kommer att beställas
efter detta och cyklister som inte har betalat
in licensavgiften till klubben då får vänta på
sin licens till ett senare ansökningstillfälle.
Eftersom handläggningstiden på Svenska

Cykelförbundet är som längst just innan
säsongen riskerar senare inbetalningar att
leda till att man inte får licensen till
säsongsstart.

Michael

Arrangemang 2005

Östgötaloppet 23:e april

Det 76:e Östgötaloppet i ordningen inleder
den svenska landsvägs säsongen den 23:e
april i Ljung utanför Ljungsbro.
Linje: Samtliga klasser utom Veteran och
H+Dsport. Anmälan senast 12:e april.

Filbytertempot 29:e maj

Filbytertempot som är deltävling i svenska
Veterancupen arrangeras den 29:e maj i
Tokarp.
Tempo Veteran samt H+Dsport. Anmälan
senast 18:e maj.

Roxen Runt 28:e augusti

Motionsloppet på cykel för alla med start och
mål i Berg.
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Östgötaloppet 1925-1932

IK Forward arrangerade 1925-1926 en
provinstävling kallad Östgötaloppet.
Distansen var 130 km och man tävlade
om Östergötlands Velocipedfabriks
vandringspris i cykelåkning.

Det allra första Östgötaloppet arrangerades
på Kristi himmelfärdsdag, den 21 maj 1925,
av IK Forward. Kanske var det en markering
mot nybildade CK Hymer som nästan
uteslutande bestod av cyklister från IK
Forward, kanske var det ett försök att
poängtera att man även var en klubb för
cyklister och därigenom behålla de cyklister
som fanns kvar i IK Forward. Klubben hade
dock mycket annan verksamhet, kanske
främst friidrott.

Nåväl, klockan 9 den gråkalla och blåsiga
torsdagsmorgonen var det i alla fall dags för
det första Östgötaloppet, en tävling om
Östergötlands Velocipedfabriks
vandringspris i cykelåkning. Starten gick vid
Gottfridsbergsskolan varefter cyklisterna åkte
Motala - Vadstena - Skeninge - Mjölby och
efter 13 mil skulle cyklisterna gå i mål på
Malmslättsvägen vid Ryddalen, en plats som
långt senare kom att kallas Vallaplan.
På vägen ut mot Berg (vägen till Motala
passerade Berg då) var det motvind för de
12 startande cyklisterna. Eftersom CK Hymer
och IK Forward vid tidpunkten hade vissa
meningsskiljaktigheter bojkottade
Hymercyklisterna tävlingen, men detta
provinslopp hade lockat åkare från ett par
klubbar utanför Linköping.

Norrköpingskamraternas Helge Gründer var
favorit, men efter en ogynnsam lottning med
ett tidigt startnummer som följd fick Helge
åka större delen av loppet utan någon som
helst assistans av andra ryttare.
Arrangörsklubbens Tryggve Johnsson
startade som tolva och hade från Motala
hjälp av flera uppåkta cyklister, bland annat
S. Landblom, E. Björnkvist och Hans
Gründer. Helge Gründer hade tappat två

minuter till Tryggve Johnsson fram till Motala.
Regnet och det faktum att det bitvis var
nygrusade vägar bidrog till att göra loppet
tungåkt och en man gav upp vid Motala-
kontrollen. Helge Gründer drabbades på
hemvägen av en punktering, men även
Tryggve Johnsson tillhörde de många
cyklister som drabbades av punkteringar, så
det jämnade ut sig på den fronten.

Strax efter klockan 13 kom första cyklist i
mål. Det var helt planenligt Helge Gründer,
som dock senare fick se sig slagen av
hemmahoppet Tryggve Johnsson.

 1. Tryggve Johnsson, IK Forward 3.57.38
 2. Helge Gründer, IFK Norrköping 4.02.31
 3. S. Landblom, IFK Norrköping 4.09.39

Söndagen den 9 maj 1926 var det dags för
andra upplagan av Östgötaloppet. Det var
”ytterst kallt och blåsigt” och rejäl motvind till
Motala. Favoriterna hade följande positioner
i startlistan:

 5. Olof Rystad-Olle Karlsson, CK Hymer
 7. Helge Gründer, IFK Norrköping
 9. Ragnar Johansson, IFK Norrköping
10.Tryggve Johnsson, CK Hymer

Då Helge Gründer inte startade och Ragnar
Johansson inte alls kunde bjuda på förväntat
motstånd blev tävlingen en uppvisning av
cyklisterna från CK Hymer som året innan
inte deltagit i tävlingen. Klockan 8.10
startade Hymers J. Lund och övriga cyklister
följde sedan med 2 minuters startmellanrum.
Rystad-Olle tog tidigt ett hårt grepp om
tävlingen och hade ett par minuters försprång
redan i Borensberg. Krafterna tröt dock mot
slutet och Karlsson trampade ansträngt över
mållinjen som förste man. Trots att endast nio
cyklister kom till start och trots vädret
uppskattades antalet åskådare enbart vid
målområdet till 500 st! Arrangörerna hade all
möda att hålla vägen fri för de tröttkörda
cyklisterna. Johnsson var betydligt piggare
på slutet, men Rystad-Olle hade haft ett
tillräckligt stort försprång och tog en klar
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seger och sin första inteckning i
vandringspriset.

1. Olof Karlsson, CK Hymer 3.58.30
2. Tryggve Johnsson, CK Hymer 4.01.27
3. Ivar Karlén, CK Hymer 4.07.30

Då IK Forward upphört tog CK Hymer
över arrangemanget av Östgötaloppet.
Provinstävlingen om Östergötlands
Velocipedfabriks vandringspris i
cykelåkning gick även 1927-1928 över
130 km.

Söndagen den 8 maj 1927 tog CK Hymer
hand om arrangemanget Östgötaloppet och
uppgiften att hantera Östergötlands
Velocipedfabriks vandringspris i cykelåkning
sedan IK Forward upphört att existera som
cykelklubb. Favoriter var fjolårets tätduo,
Hymercyklisterna Karlsson och Johnsson
tillsammans med IFK Norrköpings Ragnar
Johansson. Den sistnämnde bröt loppet i
Motala efter en punktering, men Correns
sportreporter misstänkte att den svaga
vårformen var den verkliga orsaken.

En cyklist vurpade under loppet, men
fullföljde trots besvärliga skador. Rystad-Olle
gynnades av ett bra startnummer och även
om hans tunga växel låg honom emot i den
kraftiga motvinden på utvägen hade han
säkert igen det i medvinden då det gick
mycket fort. Hymer visade åter vilken klass
klubbens cyklister hade, bland 19 startande
från hela distriktet tog Hymer hem de åtta
första platserna! Rystad-Olle tog ytterligare
en inteckning i vandringspriset efter att ha
slagit det gamla banrekordet med bred
marginal.

1. Olof Karlsson, CK Hymer, 3.51.01
2. Tryggve Johnsson, CK Hymer 3.59.01
3. Ivar Karlén, CK Hymer 4.08.09

Söndagen den 6 maj 1928 avgjordes
Östgötaloppet som vanligt i besvärande
blåst. Då vägarna till stor del var nygrusade
drabbades många av de 34 deltagarna av
punktering. Hemmaklubben försvarade äran
på ett mycket bra sätt, även om man vid
arrangemanget lät nybildade Skeninge CK
att sköta kontrollen i Skeninge. Omkring 600
åskådare bejublade ryttarna vid målgången
och dessa fick se Rystad-Olle ta hem
vandringspriset för gott efter in tredje raka
seger.

1. Olof Karlsson, CK Hymer 3.54.35
2. Ivar Karlén, CK Hymer 4.11.23
3. Nils Kernell, Motala AIF 4.18.55

Med i stort samma bansträckning men
med något kortare distans, 110 km,
fortsatte CK Hymer att arrangera
Östgötaloppet som en provinstävling.
Under åren 1929-1932 tävlade man om
Fabrikör K.A. Petterssons vandringspris.

Det var varmt och vackert, men lite blåsigt,
när hela 50 cyklister startade för att göra upp
om Fabrikör K.A. Petterssons nyuppsatta
vandringspris Vegapokalen den 26 maj
1929. Loppet hade huvudsakligen samma
sträckning som tidigare, men distansen var
nu kortad till 110 km, Tack vare det vackra
vädret kantades vägarna där cyklisterna for
fram av åtskilliga åskådare. Huvudfavoriterna
återfanns på följande positioner i startlistan:

10.Nils Johansson, Motala AIF
11.Evert Karlsson, Skeninge CK
18.Berndt Carlsson, Mjölby CK
24.Olof Rystad-Olle Karlsson, CK Hymer
42.Bror Johansson, CK Hymer

Som vanligt öppnade Rystad-Olle hårt, och
med tiden 51 minuter ledde han tävlingen i
Borensberg. Vid Motala-kontrollen hade
Evert Karlsson utjämnat och dessa båda
hade tiden 1 timme och 22 minuter. Evert
Karlsson tröttnade dock något och Rystad-
Olle punkterade, så vid Skeninge hade Bror
Johansson tagit över ledningen med en åktid
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på 1 timme 59 minuter. Evert Karlsson låg
där 2½ minut bakom och på delad tredje
plats låg Rystad-Olle tillsammans med
Berndt Carlsson, båda distanserade med tre
minuter. Berndt Carlsson avslutade bäst,
men lyckades inte ta in särskilt mycket på
Bror Johansson som därmed tog den första
inteckningen i det nya vandringspriset.
Hymer noterade dessutom en dubbelseger i
lagtävlingen där förstalagets Bror Johansson,
Rystad-Olle och Folke Carlsson fick
platssiffra 12 och andralagets Sven Sjödin,
Einar Lindholm och Anton Larsson fick
platssiffra 24.

1. Bror Johansson, CK Hymer 3.22.03
2. Berndt Carlsson, Mjölby CK 3.24.37
3. Evert Karlson, Skeninge CK 3.27.12

Det var rätt mycket cykelintresserat folk
redan vid startplatsen vid
Gottfridsbergsskolan när det sjätte
Östgötaloppet skulle avgöras den 18 maj
1930. 43 cyklister som representerade åtta
klubbar kom till start. Då fjolårssegraren Bror
”Brockan” Johansson, CK Hymer, stod över
på grund av magsjukdom och Rystad-Olle
utgick stod kampen länge mellan
startnummer 30, Nils Johansson, Motala AIF
och startnummer 32, Berndt Carlsson, CK
Hymer. Till Motala kom båda på en åktid av 1
timme och 22 minuter, men sedan kopplade
Berndt Carlsson greppet och passerade
Skeninge i klar ledning efter 1 timme och 59
minuters åkning. Strax efter Mjölby var den 4
minuter tidigare startande Nils Johansson
uppåkt, och snart blev denne också ifrånåkt.
Efter loppet förklarade Nils Johansson att
han hade kört med för stor växel. Hymers
David Andersson var snabbast under sista
timmen, men det var årets nyförvärv Berndt
Carlsson som tog hem segern på en ny
rekordtid. Inte mindre än fem cyklister
underskred det tidigare banrekordet,
säkerligen tack vare den fina våren som
tillåtit mycket cykelträning. Även denna gång
blev det dubbelseger för Hymer i
lagtävlingen, förstalaget med Berndt
Carlsson, David Andersson och Ivar Karlén

fick platssiffran 7 och andralaget med Sture
Andersson, Erik Ahlström och Olof Jaeger
fick platssiffran 23.

1. Berndt Carlsson, CK Hymer 3.14.16
2. David Andersson, CK Hymer 3.17.48
3. Stig Jonsson, Mjölby CK 3.18.13

1931 tycktes övriga cyklister i länet ha alltför
stor respekt för Hymeråkarna, för trots
förbättrade vägar blev deltagarsiffran oväntat
låg. Endast 15 cyklister fullföljde tävlingen
och av dessa var 12 Hymeriter, så
konkurrensen från andra klubbar var inte
särskilt svår. Den 17 maj tog Berndt Carlsson
sin andra inteckning i Vegapokalen. Berndt
tog tidigt en klar ledning, klubbkamraten Ivar
Björk var 2 minuter efter redan vid
Borensberg. Björk matchade dock Carlsson
väl under mittendelen av loppet, i Skeninge
var han bara 20 sekunder bakom och i
Mjölby skilde 45 sekunder till Carlssons
fördel. Björk tappade senare fart och hade
fullt upp att behålla andraplatsen på slutet.
Berndt Carlsson pinnade dock på bra och
slog sin gamla rekordtid med 4½ minut.

1. Berndt Carlsson, CK Hymer 3.09.46
2. Ivar Björk, CK Hymer 3.13.44
3. Gösta Oscarsson, CK Hymer 3.13.46

Östgötaloppet 1932 avgjordes den 5 juni i
idealiskt cykelväder som lockade 25 cyklister
från tre olika klubbar till start.
Berndt Carlsson tog hem Vegapokalen för
alltid efter en väntad seger där han krossat
sitt tidigare banrekord. Segermarginalen
blev dock oväntat liten och CK Hymer kunde
glädjas åt att flera cyklister gjorde fina lopp.

1. Berndt Carlsson, CK Hymer 3.02.41
2. Erik Ahlström, CK Hymer 3.04.33
3. Olof Karlsson, CK Hymer 3.06.34

Michael
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Regelhörnan

Vad kan du om tävlingsreglerna? Vet du att
de som har tävlingslicens är skyldiga att
känna till cykelsportens regler och
bestämmelser? Hymerbladet fortsätter att
presentera utdrag ur tävlingsreglerna, denna
gång med regler kring tävlingar.

Anmälning
Anmälan till tävling ska göras av behörig
föreningsledare och får endast göras till en
tävling med samma tävlingstidpunkt. Efter
anmälan är byte från anmäld tävlingsklass till
annan tävlingsklass inte tillåten. Efteranmälan
till allmän tävling i linje tillåts medan arrangör
av tävling i tempo har rätt att inte ta emot
efteranmälan.

Tävling
Tävlande ska studera banan i förväg.
Bortsett från order från polis får tävlande ej
avvika från tävlingsbanan och kan ej hävda
att orsaken var ett misstag eller annat motiv,
som t ex dålig vägvisning av någon, dåligt
placerade eller obefintliga vägvisningsskyltar.

Licensinnehavare och ledare ska vid alla
tillfällen vara anständigt klädda och uppföra
sig korrekt, även utanför tävlingsbanan och
under annan tid än vid tävlingstillfälle. Licens-
innehavare får inte på något sätt skada eller
ifrågasätta hedern hos andra licens-
innehavare, funktionärer, sponsorer, SCF,
UCI eller cykelsporten i allmänhet. Tävlande
är skyldig att omedelbart rätta sig efter
anvisningar som lämnas av funktionär.

Samtliga licensinnehavare ska, oavsett
funktion, delta i cykeltävlingar på ett rättvist
och sportsligt sätt. Tävlande ska agera med
yttersta varsamhet och hålls ansvariga för
olyckor man orsakar. Tävlande ska i sitt
uppförande observera den lagstiftning som
gäller för det land där tävlingen avgörs. I
Sverige är deltagare är skyldig att iaktta
gällande trafikbestämmelser.

Målbedömning sker med video-/målkamera
eller manuell målbedömning. Målchefen
ansvarar för målbedömningen och hans
beslut gäller, såvida inte konkreta bevis visar
att beslutet är felaktigt.

Protest
Protesträtt tillkommer berörd tävlande.
Protest ska inlämnas skriftligen och vara
juryordföranden tillhanda inom följande
tidsgränser:
a) Protest angående rätt att delta ska vara
inlämnad före tävlingens början.
b) Protest angående händelse som inträffat
under tävling ska vara inlämnad senast 15
min efter berörd tävlandes målgång.
c) Protest angående placering ska vara
inlämnad senast 15 minuter  efter att
resultatlistan offentliggjorts.
Protest ska åtföljas av protestavgift. Avgiften
återbetalas om protesten godkännes.

Michael
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CK Hymer 80 år

Den 13:e november, i anslutning till klubbens
årsmöte, arrangerades en jubileumsfest för
80-åringen CK Hymer. Uppslutningen var
god och såväl nya som gamla medlemmar
fanns på plats.

Det första evenemanget för dagen var
årsmötet som avhandlades ganska kvickt. Till
mötesordförande valdes Östergötlands IF:s
Bertil Karlsson och som mötessekreterare
utsågs Lars Utterström. Bertil styrde mötet
lika väl som han hanterade den
improviserade ordförandeklubban. Han hann
dessutom med att dela med sig av några
minnen från sin tid som tävlingscyklist.
Som ny ordförande i CK Hymer valdes Curt
Fransson. Ny i styrelsen blev Stefan
Johansson som träder in efter Michael
Johansson som avböjt omval.
Efter årsmötet konstituerade sig styrelsen
enligt följande:

Ordförande Curt Fransson
Vice Ordförande Mats Mikiver
Kassör Stefan Johansson
Sekreterare Lars Utterström
Ledamot Leif Södergrann
Ledamot Jan-Olof
Wilhelmsson
Ledamot Bo Ekenger
Suppleant Jan Nilsson
Revisor – sammankallande Ingwar Johansson
Revisor Christer Ljungberg
Valberedning – sammankallande Jan Hedenros
Valberedning Lasse Borg

Under tiden styrelsen konstituerade sig
minglade övriga årsmötesdeltagare med
varandra och representanter från andra
föreningar som anslöt efter hand.
Kvällens ceremonimästare var Göran
Andersson, tillika en av Hymers heders-
medlemmar. Han fullgjorde sin uppgift på ett
utomordentligt sätt, kontrollerade
händelseförloppet och såg till att
programpunkterna klarades av i lämplig
ordning. Eftersom årsmötet klarades av
snabbt blev det dock ganska gott om tid
mellan årsmötet och resten av kvällen.

När väl det konstituerande mötet var avklarat
dröjde det dock inte särskilt lång tid innan det
blev dags för uppvaktning från andra
föreningar och för all del från egna
medlemmar.

Gunnar Persson, framgångsrik Hymercyklist
på 1940-talet och hedersmedlem, kunde
tyvärr inte delta själv men uppvaktade ändå
med ett mäktigt blomsterarrangemang.

Ödeshögs CK uppvaktade med fina
blommor och en porslinstallrik med motiv från
Omberg och budskapet:

CK Hymer 80 år
Ödeshögs CK gratulerar

Gåvorna överlämnades av Bengt Franzén,
eldsjäl i Ödeshögs CK och tidigare
Hymercyklist såväl på sent 1950-tal som
under det senaste årtiondet.

CK Antilopen representerades av Claes
Andersson som gav jubilaren en tenntallrik
med inskriptionen:

CK Hymer 80 år 2004
Gratuleras av CK Antilopen

Mjölby CK uppvaktade genom Georg Burell
som överlämnade en fin glaspjäs med
meddelandet:

CK Hymer
80 år

Mjölby CK

Östergötlands CF representerades av
ordförande Jörgen Carlswärd som
överräckte en tenntallrik till 80-åringens nya
ordförande Curt Fransson. Tallriken hade
följande inskription:

CK Hymer 80 år
Östergötlands Cykelförbund

Årsmötets ordförande Bertil Karlsson
överlämnade en vacker glaspjäs med träfot
från Östergötlands IF:

Cykelklubben Hymer
20 13/11 04

Östergötlands Idrottsförbund
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Linköpings IF uppvaktade genom Sven-Erik
Allén som överlämnade en litografi (nr 16) av
Allen Horsak.
Ceremonimästarens fru, Britt Andersson,
överlämnade en orange saftblandare att
använda på t ex ledarbilar vid cykeltävlingar.
Avslutningsvis uppvaktade grannklubben
Mera Lera MTB med en präktig
blomsterbukett överlämnad av en tidigare
duktig Hymercyklist, Lars Jonsson.

I samband med uppvaktningen delades
också utmärkelser från olika förbund ut till
några personer som utfört långt och träget
arbete för CK Hymer och cykelsporten i
distriktet.

Svenska Cykelförbundet (Jörgen Carlswärd)
delade ut följande utmärkelser:
Förtjänstplakett:
Håkan Andersson, Lars Elis Carlsson, Curt
Fransson och Jan-Olof Wilhelmsson
Förtjänstdiplom:
Michael Johansson, Christer Ljungberg, Mats
Mikiver och Jan Öfwerström

Östergötlands Cykelförbund (ordförande
Jörgen Carlswärd) delade ut följande
utmärkelser:
Förtjänstmedalj i guld:
Jan-Olof Wilhelmsson
Förtjänstmedalj i silver:
Håkan Andersson, Lars Elis Carlsson och
Curt Fransson
Förtjänstplakett:
Michael Johansson, Christer Ljungberg, Mats
Mikiver och Jan Öfwerström

Östergötlands IF (Bertil Karlsson) delade ut
följande utmärkelser:
Förtjänsttecken i silver:
Håkan Andersson och Jan-Olof Wilhelmsson
Förtjänstdiplom:
Lars Elis Carlsson, Curt Fransson och
Michael Johansson

Linköpings IF (Sven-Erik Allén) delade ut
följande utmärkelser:
Förtjänstplakett i silver:

Håkan Andersson, Lars Elis Carlsson, Curt
Fransson och Jan-Olof Wilhelmsson
Förtjänstdiplom:
Michael Johansson, Christer Ljungberg och
Mats Mikiver

Dessutom uppvaktades ett antal damer med
blomsterbuketter som tack för sina
arbetsinsatser i samband med CK Hymers
tävlingar och andra arrangemang: Gudrun
Brandt-Södergrann, Anna-Greta Cano,
Kerstin Johansson, Kerstin Rehder, Marita
Rehder och Lotta Wilhelmsson.

Vid de tidsluckor som uppstod bjöd Bertil
Kindgren med sällskap på underhållning i
form av dragspel och sång. Det kan nämnas
att Bertil tidigare själv varit aktiv i CK Hymer.

Sedan blev det dags att sätta sig till bords
och njuta av kvällens jubileumsbuffé. När
mättnaden och lugnet började sprida sig blev
det lotterier och frågesport med snabba ja/
nej frågor i regi av Bo Ekenger. Segrare i
frågesporten och vinnare på flera av lotterna,
blev den nyvalde ordföranden Curt Fransson.
Innan kvällen var till ända blev det också kaffe
och kaka samt Hymers prisutdelningar. Dels
de sedvanliga vandringspriserna och
ordförandens pris som i år delades av Jan-
Olof och Lotta Wilhelmsson, men även olika
utmärkelser till personer som gjort mycket
nytta för klubben genom åren.

Tre nya hedersmedlemmar utsågs: Curt
Fransson (jo, där var han igen), Jan-Olof
Wilhelmson och Karl-Gunnar Johnsson. Jan-
Olof fick dessutom CK Hymer guldmedalj,
den åttonde som delats ut under dessa 80 år.
Två av de tidigare har för övrigt delats ut till
ceremonimästaren Göran Andersson och
nya hedersmedlemmen Karl-Gunnar
Johnsson.

CK Hymers förtjänsttecken i guld tilldelades
Curt Fransson och Lars Elis Carlsson.
CK Hymers förtjänsttecken i silver tilldelades
Håkan Andersson, Michael Johansson, Mats
Mikiver och Christer Ljungberg.
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CK Hymers förtjänsttecken i brons tilldelades
Lasse Borg, Manuel Cano, Per-Erik
Danielsson, Jan Hedenros, Thomas Hildh,
Ingemar Ivebrandt, Ingwar Johansson, Inga-
Lill Karlsson, Jan Nilsson, Bent Rehder,
Bengt Sjöberg, Rune Sjödahl, Leif
Södergrann, Lars Utterström, Lotta
Wilhelmsson och Jan Öfwerström.

En jubileumsskrift om de passerade 80 åren
som Michael Johansson och Lars Utterström
sammanställt och Jan Nilsson tryckt delades
ut och de tre nämnda fick små gåvor från CK
Hymer för sitt arbete med skriften.
Det finns ett antal exemplar av
jubileumsskriften kvar så hör av er till
styrelsen om ni är intresserade.
När timmen så småningom började bli sen
droppade de samlade gästerna av och en
lyckad kväll var till ända.

Michael

Tävlingskläder

En ny uppsättning tävlingskläder har beställts
och leverans sker förmodligen i mitten av
april.
Priser:
Tempodräkt 600 kr
Kortärmad tävlingströja 200 kr
Långärmad tävlingströja 500 kr
Hängselbyxa 500 kr
Vindväst 500 kr

Vandringspriser

LVG
P 11-12 Carl Eklöf
P 15-16 Jakob Södergrann
Elit Michael Johansson
Bästa poängplockare Jakob Södergrann

MTB
F 11-12 Lisa Stridsman
P 15-16 Sebastian Cano
Elit Johan Johansson
H30 Michael Johansson
Bästa poängplockare Michael Johansson

KM Tempo Michael Rehder
KM Linje Jakob Södergrann

Interna temposerien veteran Curt Fransson
Poängpriset veteraner Curt Fransson

Årets veteran Michael Rehder
Motivering: För silvermedalj i tempo, på både GM och
SM i hård konkurrens samt klubbmästartiteln i tempo.

Ordförandens pris med motiveringen:
Jan-Olof och Lotta Wilhelmsson för  egennyttigt och
värdefullt arbete i både stort och smått i klubbens
verksamhet. Det som särskilt bör framhållas är
sådant arbete som måste göras, men som ingen
riktigt ser; sortera nummerlappar, städa klubblokalen,
prisinköp, köra material efter arrangemang mm.


