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Cykelbytardagen
Årets cykelbytardag anordnades i samband med Friluftsfrämjandets klädbytardag och med
sedvanligt stöd av Linköpings kommun. Tiden för marknadsföring var knapp och resultatet
blev därför dåligt. En reflektion är att intresset för cykelbytardagen jämfört med för cirka tio
år sedan har minskat.
Östgöta Motion
Säsongsöppnaren för motionärer kördes i år för nionde gången med 125 anmälda cyklister.
Östgöta Motion är ett förhållandevis spartanskt arrangemang som har för avsikt att ge vårystra
motionärer en möjlighet att bli trötta tillsammans. Arrangemanget genomfördes på ett bra sätt,
men det var något färre deltagare än föregående år på grund av påskens placering i
almanackan.
Östgötaloppet
Östgötaloppet, det 88:e vad vi tror, genomfördes som brukligt med start och mål vid Ljungs
kyrka och som vanligt med många deltagare i framför allt i elit- och seniorklasserna. De äldre
klasserna avverkade ett långt varv över Borensberg, Korskrog och Lönsås och sedan tillbaka
till Ljung följt av det korta varvet runt Ljungsjön.
Eliten körde sammanlagt 115 km med Marcus Fåglum Karlsson, Tre Berg Cykelklubb som
segrare. Bäste Hymeråkare kom på tolfte plats, vilket var en besvikelse för elitlaget. Bland
damerna segrade Ida Erngren, Team Crescent D.A.R.E. Cykelklubb. 231 cyklister var
anmälda och 35 funktionärer engagerades för att kunna genomföra tävlingen.
Wolfram GP
Vårt stadslopp i centrala Linköping gick av stapeln för tionde gången, i år åter i samarbete med
huvudsponsorn Wolfram MathCore. Andra sponsorer var Linköpings City Airport, Lingmerths
Resebyrå, Tornby Byggmaskiner och Linköpings Stadsfest. Cyklisterna avverkade 50 minuter
plus tre varv och det blev för andra året i rad Hymerseger genom Jakob Södergrann.
Hymercyklisterna stod för en gedigen laginsats vilken låg till grund för segern. Det gav även en
fjärdeplats till Rasmus Mikiver och en sjätte till fjolårssegraren Daniel Brengdahl i den hårda
konkurrensen. Av det rekordstora startfältet på 42 cyklister gick 17 i mål. Tävlingen följdes av
mycket publik som samlats runt Stora torget och det var fin propaganda för cykelsporten och
klubben.

Roxen Runt
Den 27:e årgången bjöd på nyheten att målgången var mitt i city i höjd med St. Larskyrkan.
Årets upplaga lockade knappt 300 anmälda cyklister av olika kategorier, från elitmotionärer
till barnfamiljer. Regnväder skrämde sannolikt bort en hel del, men det var ändå många som
deltog. En uppseendeväckande incident inträffade då några hjortar sprang in i några cyklister,
lyckligtvis bara med lindriga skador som följd.
Interna Temposerien
Interna temposerien genomfördes inte under 2017, men planeras att återupptas 2018.
KM
KM på landsväg avgjordes söndagen 24:e september och traditionellt i trakterna kring
Gammalkil och lockade drygt 30 cyklister på såväl tempo som linjelopp. Gustaf von
Eckermann vann tempoloppet och Rasmus Mikiver linjeloppet.
KM i MTB kördes i Olstorp och här segrade Marcus Jansson bland herrarna och Emelie
Hjärtström bland damerna.
För första gången genomfördes KM i cykelcross. Tävlingen genomfördes på Vallaområdet
med Marcus Jansson som segrare.
Motion
Motionsintervallerna drog i gång i maj, detta år i samarbete med NocOut. Detta ledde till att
deltagarantalet om inte slog rekord så var större än på senare år. Passen annonserades på
Facebook både hos Hymer och NocOut, samt på ckymer.com för att nå ut till så många som
möjligt. I år hade vi fler nybörjare och “förstagångsåkare” med på passen.
De flesta torsdagarna delades gruppen upp i två redan från start, en snabbgrupp och en lite
långsammare grupp. Grupperna åkte vissa gånger samma runda men andra gånger olika.
Snabbgruppen körde på med vanliga intervaller, medan den lite långsammare fokuserade mer
på teknik och mindre på fart.
Som vanligt försvinner ett stort antal deltagare efter att Vätternrundan är förbi och även
ledarna fick svårare att vara på plats, men ett antal ledarledda tillfällen hanns med under
augusti/september. Trots minskningen så var det fler deltagare än tidigare år. I de fall ledare
saknades meddelades detta på sociala medier, men passen blev för det mesta ändå av i någon
form.
Nu ser vi med förväntan fram emot vinterträningen på tisdagar och helger from december, så
att vi alla är i strålande cykelform när torsdagsintervallerna drar i gång igen i maj. Glöm inte
heller bort Östgöta motion i april för att få ett kvitto på vinterträningen

Randonneursektionen
Randonneursektionen har haft ett rekordår med totalt 97 fullföljda deltagare på våra åtta
arrangerade brevets (randonneur-"lopp"). Även rekord för antal deltagare vid ett tillfälle med
inte mindre än 41 fullföljande på nationaldags-randot över 20 mil på fantastiskt fina vägar ner
mot Kisa, Södra vi och Horn.
En ny rutt gjorde entré på programmet, en 20-milare på hälften grus som kördes i början på
oktober. Det blev en lyckad och för många en tuff dag på sadeln.
Årets prestation inom långdistanscykling i klubben står Martin Nilsson för som genomförde
Transcontinental race #5 under två veckors tid i månadsskiftet juli/augusti. Loppet startar i
cyklist-bekanta Geraardsbergen, Belgien för att sedan ta sig via kontrollpunkter i Tyskland,
Italien, Slovakien, Rumänien för att slutligen gå i mål i Meteora, Grekland. Loppet pågår
dygnet runt, man är självförsörjande, helt solo (tänk tempolopp) och ska hitta egen rutt längs
en totalsträcka på runt 400 mil.
Kortfattat går ett brevet till så att man ska följa en förutbestämd rutt och få stämplar vid ett
par ställen längs vägen för att verifiera sitt genomförande. Vid stämplingarna måste man hålla
sig inom en mini- och maxtid. Efter alla 20 mils brevet brukar vi bjuda på fika till alla
deltagare.
Vi i randonneursektionen hoppades inför detta år att fler av klubbens cyklister skulle våga
prova våra arrangemang under kommande år.
Denna uppmaning hörsammades och inte mindre än 45 fullföljda brevets loggades av
klubbens medlemmar under året. Tack och välkomna åter under 2018!
För randonneursektionen:
Henrik Gustafsson, Clas Rydergren, Federico Conte, Josef Wiklund och Martin Nilsson
Styrelsens berättelse
Det 93:e verksamhetsåret kan nu läggs till handlingarna efter att föreningen återigen noterar
ett framgångsrikt år både på tävlingsbanorna, som arrangörer och verksamhetsmässigt i
övrigt.
Styrelsens arbete har främst skett genom de nio protokollförda sammanträden som
genomförts under verksamhetsåret.
Målsättning att vara en cykelklubb med ett brett utbud av aktiviteter och med verksamheter
som vänder sig till olika kategorier av cykelintresserade ligger kvar, och det är upp till
medlemmarna att bedöma om vi är på rätt väg. Det betyder också att en ständig utveckling
och anpassning till tiden vi lever i behöver pågå.
Under året har vi haft 39 licensierade cyklister, inklusive, en mer än förra året.
Medlemsantalet ligger på cirka 100 med familjemedlemskap och stödmedlemmar.
Den organiserade ungdomsträningen har fortsatt under året med några nya deltagare. Vi vill
tacka de ledare med Michal Johansson i spetsen som ansvarat för dessa
Genom våra arrangemang har klubbens medlemmar och andra med anknytning till föreningen
fått möjlighet att umgås och genomföra aktiviteter under andra former än rent cykelmässiga. I
och med dessa arrangemang bidrar också föreningen till att vara en motkraft till det

minskande antalet tävlingstillfällen för licensierade cyklister i landet. På motionssidan är
utvecklingen den motsatta med stort deltagarintresse och nya arrangemang som dyker upp.
Vi kan stolt konstatera att CK Hymer är en av de föreningarna som fortsatt klarar av att på ett
bra sätt bidra till svensk cykelsport med fyra cykelarrangemang under året och även andra
aktiviteter varje år.
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till de som varit funktionärer vid klubbens arrangemang.
Sportsligt har årets säsong varit mycket framgångsrik på både landsvägssidan och MTB, men
det har vi varit vana vid några år nu.
Ekonomin är fortsatt stabil. Klubbens sponsorer är viktiga för ekonomi och samtidigt en länk
till lokalsamhället och vi uppmanar klubbens medlemmar att när möjlighet ges stödja våra
sponsorer.
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 2018
/Styrelsen
Tävlingsverksamheten, landsväg
Säsongen inleddes med Östgötaloppet där Julia Lyngbaek tog sin och CK Hymers första seger
för året när hon vann F13-14. Julia fortsatte med fler framgångar inkluderande sju segrar. En
stark femte plats blev det på en av etapperna på den stora danska ungdomstävlingen Tour de
Himmelfart. På USM linje blev det en meriterande bronsmedalj.
Elitlaget började säsongen med en rad andraplatser; Daniel Brengdahl på Kinnekulleloppet,
Jakob Södergrann på Göteborgs GP och Rasmus Mikiver på Göteborgsgirot.
Ytterligare en andraplats kom på Wänershof 3-dagars. Skillnaden mot tävlingarna innan var
att Johan Nystrand denna gång solosegrade framför Rasmus och med Mathias Hjärtström på
fjärde plats.
Det öppnade upp segerkontot och elitlaget lyckade kommande helg med tre olika cyklister
vinna två etapper och sammanlagt i Stockholm 4-dagars. Sista dagen i Stockholm tog även
Charlotta Carlsson sin första seger som cyklist i tufft motstånd i D elit. Henrik Holm ville inte
vara sämre och vann juniorklassen. För Henrik blev det totalt fyra segar under säsongen
Charlotta fortsatte säsongen med starka insatser och tog senare även hem segern på Värnamo
linje.
Jakob Södergrann hade en genomgående stark säsong med nio pallplatser och en sjunde plats
på tempo SM. Säsongens höjdpunkt kom när han efter en stark laginsats lyckades vinna
Wolfram Grand Prix inför hemmapubliken.
Flera veteraner har tävlat flitigt under säsongen. Lena Lundström vann det mesta hon ställde
upp i, inklusive nordiska mästerskapen. Martin Härn och Eric Egelstig befann sig ofta högt
upp i listorna i H 30 respektive H 40. Eric kan summera säsongen med sju top-7 placeringar.

Under säsongen tävlade även flertalet seniorer och några av dem för första gången. Bland
annat Pontus Johansson som vann Mälarcupen tempo i början av säsongen.
SWE-Cup började på ett bra sätt för elitlaget med Victor Rundh som trea på Kinnekulle
Cyclassic. Victor tog då även ledningen i poängtävlingen och fick bära dess ledartröja på
samtliga resterande deltävlingar. I sammandraget i SWE-Cup hamnade Jakob på en femte
plats och CK Hymer kom trea i lagtävlingen. Lena segrade i D 60. Nils-Gunnar Stedt kom
tvåa i H 70 tempo. Eric femma i H 40 och Emelie Hjärtström femma i D 30 linje.
/För cyklisterna Rasmus Mikiver
Tävlingsverksamheten, mountainbike
Under året har det tävlats en hel del i skogen och då i synnerhet vid långlopp, där Mitsubishi
MTB Challenge (långloppscupen) i vanlig ordning varit det som dragit mest fokus. Glädjande
nog har det till 2017 tillkommit nya ansikten, genom bröderna Elias och Jakob Andreasson.
2017 har också varit mycket framgångsrikt i skogen, med flera segrar och många pallplatser!
Först ut bland tävlingarna var Kolmårdsbiken. Hymers enda startande, Marcus Jansson,
svarade för en fin insats och blev tia i herrklassen.
Näst ut var Lidingöloppet Mtb där Daniel Brengdahl var snabbaste hymerit med en sjätte plats
i herrklassen. Marcus blev 13:e och Mathias 42:a. Emelie Hjärtström blev tia i damklassen.
Först ut i långloppscupen var Billingeracet. Emelie Hjärtström inledde väldigt starkt och vann
D 30. I elitklassen körde Marcus in på en åttondeplats och Mathias Hjärtström blev 23:a. I H
Sport blev Elias Andreasson trea. Vid Långa Lugnet blev Elias tia i H Sport.
Rallarloppet ingår inte i långloppscupen men lockar ändå många deltagare då det är ett av
seedningsloppen till Cykelvasan. Daniel fick släppa tätduon efter knappt halva loppet och
körde in på en tredjeplats.
Vid tredje deltävlingen i långloppscupen, Lida Loop, bjöds det på en mängd fina resultat: I H
Elit blev Daniel fyra och Marcus 15:e. I D 30 blev Emelie tvåa och i H Sport blev Elias fyra
och Jakob åttonde.
Vid Ränneslättsturen blev det två segrar, genom Emelie i D 30 och Elias i H Sport. Andra
framskjutna placeringar var Jakob (fyra) i H Sport och Maria Kromnow (femma) i D 30.
Näst ut var Mörksuggejakten där det blev sjundeplatser i både H Elit och D 30 genom Daniel
och Emelie och en elfteplats i H Sport genom Elias. Vid Engelbrektsturen blev Elias trea och
Jakob nia.
1572 Challenge i Motala stod i år värd för SM i långlopp. Hymeriterna svarade för fina
insatser och bärgade två medaljer - ett silver i H 40 till Michael Johansson, som gjorde
tävlingspremiär för året och ett brons till Emelie Hjärtström i D 30. I herrarnas elitklass var
det en septett som gjorde upp om medaljerna. Daniel Brengdahl fanns med där och kom
femma. I elitklassen körde också Mathias Hjärtström in på en 23:e plats.

Sjunde deltävlingen i långloppscupen, Finnmarksturen, blev också den framgångsrik för
hymeriterna. I H Sport blev bröderna Andreasson trea (Elias) respektive åtta (Jakob).
Näst sista deltävlingen, Bockstensturen, var en lerig men framgångsrik tillställning där Emelie
blev tvåa i D 30 och Elias och Jakob tvåa respektive fyra i H Sport.
Avslutningen och sista deltävlingen av långloppscupen, Västgötaloppet, bjöd på extremt
blöta, leriga och tungkörda förhållanden. Marcus var snabbaste hymerit och blev tolva i
elitklassen och Michael Johansson blev tvåa i H 40. I H Sport blev det seger genom Elias och
en fjärdeplats till Jakob. I D 30 gjorde Emelie en stark insats och blev tvåa trots en förkylning
veckan innan.
Alla fina resultat gav också utdelning i sammanställningen av långloppscupen: Emelie vann D
30 och i H Sport blev det en dubbelseger genom Elias och Jakob.
Utöver långloppen har några också tävlat i XC, dock mindre frekvent.
/För cyklisterna Daniel Brengdahl

Vandringspriser och cupsammanställningar
Landsväg
Elit
Dam
Junior
Veteran
Veteran Dam

Jakob Södergrann
Charlotta Carlsson
Henrik Holm
Eric Egelstig
Lena Lundström

Ungdom
F 13-14

Julia Lyngbaek

Bästa poängplockare
KM Tempo
KM Linje

Jakob Södergrann
Gustaf von Eckermann
Rasmus Mikiver

MTB
Elit
Dam
Veteran

Daniel Brengdahl
Emelie Hjärtström
Michael Johansson

Bästa poängplockare
KM Cross Country

Daniel Brengdahl
Marcus Jansson

Ordförandens pris

Mathias Hjärtström

Revisionsberättelse för CK Hymer
Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna med tillhörande balans- och
resultaträkning samt styrelsens förvaltning för tiden 2016-10-01 till 2017-09-30. Det
är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger
därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens
stadgar.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker
att resultat- och balansräkning fastställes och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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