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Genomförd verksamhet   

Styrelsen 

Styrelsen ser positivt tillbaka på året, trots utmaningar att bedriva verksamhet pga pandemin. Så 

fortsätter föreningen att växa i medlemsantal.  

Styrseln är glada att efter mycket letande kunde tillsätta en mycket kompetent kassör, efter ett 

förlängt årsmöte i juni.  

Våra klubbkläder har sålts av till ett pris långt under inköpspris för att bli av med lagret. 

Styrelsens inställning framöver är att föreningen inte ska sitta på ett eget lager av klubbkläder. 

Föreningen har ingått ett sponsoravtal med Jämtkraft som sträcker sig till 2022-09-30. 

Tre ledamöter ifrån styrelsen har under året genomgått RFSISU´s ledarutbildning.  

En medarbetare hos Länsstyrelsen har riktat grundlösa anklagelser mot föreningen avseende 

brottslig aktivitet (förstörelse av naturområde vid Tibrandshögen). Styrelsen tog kontakt med 

denna medarbetares chef och anklagelserna avfärdades. 

  



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.  

De har fortsatt varit utmanande att få tillräckligt med ledare. Men samordningen har fungerat 

mycket bra efter tillsättandet av en ansvarig. Samordnaren har valt att inte förlänga uppdraget 
till 2022. Men styrelsen önskar att en ny samordnare tillsätts för att utveckla MTBskolan 2022 

och framåt. 

Styrelsen vill att MTB skolan ska vara en flagskeppsaktivitet för föreningen och ett viktigt inslag 

i cykelkulturen i Östersund.  

En grupp äldre ungdomar (13-19 år) har fortsatt haft några tillfällen med mer fokuserad 

teknikträning på olika platser runt om i Östersund. Även här målet varit att utvecklas som 

cyklist och utmana sig själv medan man har kul. Föreningen bjöd vid ett träningstillfälle på 

liftkort på Östberget till ungdomarna.  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 

Även detta år avstod klubben från att arrangera en deltävling i SWEcup Enduro, pga pandemin. 
 
En deltävling i Jämtlandsserien genomfördes i Lit. 
En cykelcross tävling genomfördes i Lit 
 
En handfull tillfällen för MTB för vuxna nybörjare har genomförts i samband med MTB skolan. 
 
 
Landsväg  
1st träningstävling har skett i klubbens regi under året. 
 
 
Arbetsgrupp cykling Östersund 
En arbetsgrupp har bildats för att förbättra befintliga och skapa cykelmöjligheter i Jämtland, 
främst Östersund.  
 
Ett tiotal möten med politiker, tjänstemän inom kommun och region och destination östersund 
har hållits. 
 
Fokus på att utöka öppettider i liftcykling på Östberget, samt underhåll av stigarna. 
 
Två formella ansökningar att hyra liften på Östberget har skickats in. Både har fått avslag. 
 
En städdag på lederna på östberget genomfördes den 8maj.  
 
Föreningen har skickat in ett svar på kommunens utredning avseende friluftsaktiviteter, 
evenemang och reseanledningar kring Östberget. Vårt svar var en vision om ett öppet 
trailcenter, ett nav för cyklingen i östersund uppe på toppen av östeberget. Och en pumptrack av 



världscupstandard. En plats/anläggning där föreningen kan bedriva sin verksamhet, främst med 
avseende på MTBskolan. Både nya och uppdatering av befintliga stigar runt om på Östberget. 
 
En medlem har varit på stigbyggarkurs. 
 
En gemensam skrivelse med Destination östersund om möjligheterna med cykelturism och en 
plan för utveckling av Östberget. 
 
Gemensamt arbete med kommunens ansökan till tillväxtverket om ”Investera i leder i 
landsbygden” 
 
 
 
Vi i styrelsen vill tacka för 2021 och ser fram emot 2022! 


