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Styrelsen 

Utmanande år med mycket anpassningar av all tränings- och evenemangsverksamhet med avseende 

på pandemin. Styrelsen har ansökt och emottagit stöd från RF för inställd deltävling i Enduro Sweden 

Series. Styrelsen har fastställt en ny ersättningspolicy och uppdaterat lvg- och mtb träningspolicyer. 

Styrelsen har formulerat en tjänst som samordnare till MTB skolan. Och även kontrakterat en 

samordnare som ska ha övergripande ansvar och planering över MTB skolan 2021. Styrelsen har 

skickat ut en medlemsenkät för att få in idéer från medlemmar, och fick in över 100 svar som 

analyseras för stunden. Underlaget blir ett viktigt inslag för utformningen av kommande års 

verksamhetsplan.  

I början av året lanserade vi Cardskipper, ett digitalt medlemskort, med möjlighet att erbjuda bl.a. 

sponsorrabatter och evenemangsinfo på ett validerat sätt till nuvarande medlemmar.  

Till sist har styrelsen även under året haft dialog med kommunen och externa företag för eventuella 

framtida cykelsatsningar i regionen. 

Barn/Ungdom 

ÖCK MTB skolan har fortsatt att växa även i år. Barn från ca 4 till 12 år samlas vid Storsjöskolan och 

har skoj, vi har vid flera tillfällen varit över 100 barn i olika grupper. Målet har varit att bygga barnens 



självförtroende på cykeln genom att variera utmaningarna från vecka till vecka medan man samtidigt 

behåller en kul känsla med tid för prova samma saker flera gånger och hitta lösningar.  

Samordningen har dock varit på en lägre än nivå än tidigare på grund av att en ansvarig koordinator 

har saknats i år, och vid ett antal tillfällen varit minimalt bemannad och uppstyrd. Styrelsen har av 

denna anledning valt att satsa på en avlönad koordinator till kommande säsong med ett brett 

uppdrag att utveckla och utforma MTB skolan till något med högre kvalitet och med kapacitet att 

hantera tillväxtstrenden. Uppdraget påbörjades redan under hösten 2020 och fortsätter till och med 

kommande säsong.  Styrelsen vill att MTB skolan ska vara en flagskeppsaktivitet för föreningen och 

ett viktigt inslag i cykelkulturen i Östersund.  

En grupp äldre ungdomar (12-15 år) har fortsatt haft mer fokuserat teknikträning på Östberget under 

samma period med stabil tillgång till ledare. Inriktningen även här har varit att utvecklas som cyklist 

och utmana sig själv medan man har kul. Planen är att behålla denna aktivitet nästa år som 

självständig men att även kunna utveckla den i samma takt som MTB-skolan för de yngre. Styrelsen 

ser det som ett viktigt inslag att barn och ungdomar kan fortsätta cykla under ledarledda former och 

upptäcka cyklingens nya möjligheter under uppväxten.  

MTB 

Klubben skulle för tredje året i rad genomföra en deltävling i Enduro Sweden Series. Men pga 
pandemin sattes nationellt tävlingsförbud från SCF och tävlingen fick ställas in.  
 
Tre tillfällen av teknikträning för vuxna nybörjare arrangerades och blev väldigt uppskattat med 
förhoppning att de fortsätter och utvecklas under 2021. 
 
5st intensivträningar genomfördes på olika plaster runt om staden. 
 
En städkväll på Östberget genomfördes i början av säsongen med god uppslutning. 
 
Landsväg  
5st intensivträningar genomfördes på olika plaster runt om länet. En corona-säker fika 
anordnades i Brevåg utanför Lit i anslutning till en av dessa, vilket uppskattades av 16 nöjda 
deltagare.  
 
Öppna landvägsträningar tisdagskvällar genomfördes under hela säsongen. 
 
Vi i styrelsen vill tacka för 2020 och ser fram emot 2021! 


