STOCKHOLMS CYKELFÖRBUND

Verksamhetsberättelse Stockholms Cykelförbund 2019
Stockholms Cykelförbund har under 2019 fortsatt sitt arbete med att stötta utvecklingen av cykelidrotten i
Stockholm. Detta genom att främja verksamhet från bredd och ungdom till spets och internationella äventyr
på såväl hemma- som bortaplan.
Team Svealand – Svealand Cycling Team
För att ge fler ungdomar chansen att testa på hur det är att köra för ett lag/team satte Stockholms
Cykelförbund i samarbete med Svealands övriga distriktsförbund samman ett regionslag i landsväg för 15-16
åringar. Laget fick stöd av både Stockholms Cykelförbund men även de lokala distriktsförbund som deltog
med cyklister. Sammanlagt tävlade nio ungdomar på Sveriges största ungdomstävling, U6 i Tidaholm, inom
ramen för Team Svealand. Projektet fortsätter och fördjupas 2020 då planeringen innehåller även ett lag för
herr- och damjunior på U6 i Tidaholm. Vi vill även passa på att tacka Skoda, Void, Continental och Sportson
för stödet. Teamet har en sida på faceboo, https://www.facebook.com/SvealandCyclingTeam/

Utbildning av ungdomsledare
Vid två tillfällen under hösten har det varit utbildningstillfällen för ungdomsledare. Både i samarbete med
SISU och Guided Heros. Vi har här även samarbetet med Stockholms Idrottsförbund samt Svenska
Cykelförbundet.
Ungdomsutveckling – Kompis MTB
Under 2019 har ett projekt dragits igång i ett samarbete mellan flera klubbar. Projektet går ut på att skapa en
lekfull och lite utmanande miljö för ungdomar att testa att cykla ikapp. Något av en träning med lite
inriktning på att cykla med andra på sin egen nivå. En plats där man kan komma med sin cykel, utan klipps,
utan klubbkläder och träffa andra ungdomar som också gillar att cykla ikapp. Projektet går under namnet
Kompismtb – ungdom och har en egen sida på Facebook https://www.facebook.com/groups/kompismtb/
Nationell Idrottsutbildning med inriktning cykel
Under 2019 har det blivit klart med två skolor på gymnasienivå med Nationell Idrottsutbildning (NIU) med
inriktning cykel. Stockholms Idrottsgymnasium på Östermalm samt Sjödalsgymnasiet i Huddinge. I Sverige
finns en handfull gymnasier som erbjuder NIU Cykel och vi är mycket glada över att Stockholms ungdomar
nu har chansen att kombinera studier med träning även på hemmaplan.
Velodromprojekt
Stockholms Cykelförbund har under året haft fleratalet möten både med Stockholms Idrottens
arenaansvarige samt med arkitektbyrå för att utarbeta en plan och ett projekt tillgängligt för Stockholms
Kommuner.
Nationella och Internationella tävlingar på hemmaplan
Under 2019 har det tävlats i flera discipliner på högsta nationella nivå samt även en helg med UCI klassade
tävlingar.
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Tävlingsträning i Stockholm
Under säsongen har flera lokala tävlingar av träningskaraktär arrangerats av föreningarna. Exempel på dessa
är Keps Cup och Kompiscrossen. Majoriteten av dessa arrangeras direkt av klubbarna under lätta och
avslappnade former. Träningar som är tävlingsförberedande.
Keps Cup MTB - https://www.facebook.com/groups/805951376154635/
Kompiscrossen CX - https://www.facebook.com/kompiscrossen/
Stockholms Landsvägscup
Under 2019 genomfördes landsvägscupen med totalt 10 deltävlingar. Över 500 cyklister deltog och Tio olika
föreningar var med och arrangerade cupen. Nytt för året var att det totala överskottet i cupen delades upp och
delades ut i lika delar till de arrangerande klubbarna. Detta för att minska väderberoende och
kalenderberoende för respektive arrangör.
Ny hemsida och ny webadress
Under 2019 har förbundet skapat en ny hemsida och fått en ny webadress. https://stockholmscf.se/
Efter problem med webhotellet inledningsvis har vi nu bytt till en annan leverantör av webhotell.
Nya sponsorer
Under 2019 tillkom flera sponsorer. Detta är en oerhört viktig del i förbundets arbete med att utveckla
sporten i regionen. Vi välkomnar och tackar Void, Maurten och GNS som tillkom under året och tackar
ödmjukast det företag som varit med under flera säsonger!
Projekt Cykelstöd
Inför säsongen införde förbundet Projekt Cykelstöd. En chans för alla företagare att vara med och ge ett litet
bidrag till förbundets arbete. Vi hade under säsongen fyra företag som totalt bidrog med 11,000 kronor.
Projektet är förnyat och företag som är intresserade kan surfa in på
https://www.dropbox.com/s/d9m7hzpiivb7rp2/Cykelst%C3%B6d%202020.pdf?dl=0
Arrangörsstöd 2019
För att stimulera Stockholms klubbar till att våga arrangera nationella och internationella tävlingar har vi
under säsongen betalat ut arrangörsstöd till tävlingar inom ramen för SWECUP och UCI. Förbundets egna
tävling, Sammandraget i Stockholm 3-dagars, erhåller även detta ett bidrag.
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Ekonomi 2019
Bifogar resultat och balansrapport för 2019. Omsättningen uppgick till 443,000 kr och efter avsättning till
Fonden för Svängis Minne uppgick resultatet till +9,700kr vilket balanseras i ny räkning.
Budget Stockholms CF 2020
Landsvägscupen
3-dagars
Medlemsavgifter
Lokala Bidrag
SCF Distriktsstöd
Övriga bidrag
Cykelstöd
Arrangörsstöd
Medaljer/Pokaler
SWECUP
Team Svealand
Utbildningsbidrag
Årsmöte/Styrelse
IT-kostnader
Totalt

STOCKHOLMS CYKELFÖRBUND
Box 3481
103 69 STOCKHOLM

Intäkter
Kostnader Resultat
175 000 kr -175 000 kr
0 kr
25 000 kr
-80 000 kr
-55 000 kr
60 000 kr
60 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
-60 000 kr
-60 000 kr
-8 000 kr
-8 000 kr
-15 000 kr
-15 000 kr
-15 000 kr
-15 000 kr
-25 000 kr
-25 000 kr
-10 000 kr
-10 000 kr
-3 000 kr
-3 000 kr
405 000 kr -391 000 kr

14 000 kr
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