
Noter Stora Medlemsmötet OIK Cykel 2015-03-17 
 
Ordförande informerar 
 
Summering av 2014; Stadigt ökande antal medlemmar, lyckade arrangemang! 
KM Cup, OC, lilla OC, totalt ca 100 deltagare på OC, prova på kvällar med bra 
uppslutning vid 3 tillfällen, klartecken för multiarenan, positiv ekonomi. Kul! 
 
Petter (kassören) om ekonomin: 
 
Positivt resultat (plus 30 kkr 2014) 
 
Budget för 2015: 
 
Intäkter något större med bl.a. aktivitetsstöd för barn plus öka intäkter på lopp. 
 
Utgifter: Bla ledarjackor, tröjor för ungdomar, ev. cyklar för utlåning. Angående 
cyklar så finns kontakter med Cykelförbundet där vi söker stöd för detta. 
 
Organisation (Fredrik) 
 
Vi behåller organisation med ett undantag; Ny ledamot, ungdomsansvarig: Johan 
Nylund. 
 
Arbetsgrupper skapade för; ungdom, landsväg och stig.  
 
Notera att trots att det finns arbetsgrupper så betyder det inte att dessa 
personer skall göra allt jobb. Vi kommer att behöva assistans för punktinsatser 
och alla bidrag är välkomna. 
 
Spår och stigar (Nisse) 
 
Nisse berättade om nya möjligheter och de förändringar som gjordes 2014. Täta 
kontakter med markägarna som i stort sett är positiva till våra aktiviteter. 
 
Stiggruppen planerar underhåll, nya sträckningar, nya stolpar skall köpas. Vi 
behöver också bygga lite spänger vid de våtaste delarna. 
 
Mycket fokus kommer det att vara på Multiarenan under året. 
 
Planerar för en fixardag där vi tillsammans städar och bygger led och broar. 
 
Multiarenan (Fredrik) 
Information om dagsläget; Avverkning är gjord av kommunen. Röjning pågår för 
extra utrymme av parkering. Kommunens jobb görs som good-will. 
 
Mschakt som gör jobbet kommer preliminärt 30/3. Planerad invigning för hela 
anläggningen är första helgen i juli. 
 



Fredrik informerade om de enskilda stationerna; boule (3 banor av 
tävlingsklass), utegym (6 stationer), knattebana (75-100 m lång), Dirt/BMX bana 
– kommer vara en av de större i Sverige och inkludera hopp och pumps. 
Belysning och läktare byggs handikappanpassad, belysning för de centrala 
områdena. 
 
XCO-bana omfattande 2.5 km ny stig. Man kommer kunna förkorta till ca 800m. 
Byggs även för att möjliggöra XCO-tävlingar där vi kan bygga ihop med 
Harpisområdet. 
 
XCO kommer vara körbar för alla åldrar och kategorier cyklister (enkel 
huvudlinje) men innehålla svårare partier av olika slag. I ett första steg kommer 
endast den enkla färdigställas därefter plockar vi in svårare partier efter hand. 
 
Teknikområde byggs i arenan för teknikträning där det blandas naturliga hinder 
med byggda. 
 
På den öppna arenan skall det finnas tillgängligt mobila hinder för träning. Några 
sådana tog Åke fram redan 2014. 
 
Ny skylt byggs för info, kartor, sponsorskyltning men kommer även vara 
användbar för prisutdelning. 
 
Verksamhet 2015 
 
MTB/LVG tisdagar stående tid. Torsdagar kommer många köra med detta 
annonseras spontant på FB. Alla övriga gemensamma träningar läggs ut på FB. 
Välkomnas! 
 
Landsväg, ambition att få igång regelbunden träning. Hoppas många är med på 
Bikeboost! 
 
Barngrupper; tanken att starta efter prova-på-kvällar. 
 
Mekkvällar, 2 ggr på CM. 
 
Prova-på-kvällar tillsammans med CM, tre tisdagar i maj/juni  
 
Träningslära med Samuel Brännlund. Vi letar tillfälle och bjuder ner honom 
under säsongen. 
 
Kläder 
 
Webshopen är öppen! 
 
Tröjor – liknar mer i storlek modellerna från 2013 
 
Byxor – kommer en raceversion som verkar vara tajtare, finare, tunnare tyg och 
bättre sittkudde. 



 
Lånekläder till ledare och barn 
 
Hjälm kommer att beställas hem för test. Kan beställas i klubbfärger. Ca 1200 kr, 
213 gram. 
 
Arrangemang 
 
OC Trailrun? Måste ha tillstånd från förbundet. Positiv respons från 
medlemmarna. Sektionsledningen går vidare. Kontakta fd tävlingslöpare boende 
i Obbola (tips från Björn). 
 
KM Cup blir 5-6 deltävlingar 
 
OC 2015: 19 september, 2015. 
 
Cykelglädje 
 
Målsättningen är fler nummer än i fjol. Nummer 1 är redan ute! Alla medlemmar 
är välkomna att bidra med bilder, tips, texter etc. 
 
 
 
 


