Verksamhetsberättelse CK Lunedi, 2020
CK Lunedi är en ideell förening som ingår i Riksidrottsförbundet via Svenska Cykelförbundet. CK Lunedis
syfte är att vara en cykelklubb för tävlingscyklister och motionärer. Detta gör klubben genom att
arrangera träningar samt genom att ge medlemmarna möjlighet till att tävla i klubbens färger. Framför
allt är CK Lunedi en samlingsplats för cykelintresserade i och omkring Lund.

Organisatoriskt
Under 2020 (efter årsmötet 27 februari) bestod föreningens styrelse av följande personer:
• Åsa Lovén (ordförande)
• Zoltan Darvas (kassör)
• Johan Lindvall
• Cecilia Akselsson
• Onno Meeuwis
• Ulrika Grass
• Eskil Fagerström
• Peter Sögaard
Daniel Grass och Gabrielle Flood valde att lämna styrelsen inför verksamhetsåret 2020. Ulrika Grass,
Eskil Fagerström och Peter Sögaard nyvaldes på årsmötet 2020. Åsa Lovén valdes till ordförande, Zoltan
Darvas omvaldes till kassör och Johan Lindvall, Cecilia Akselsson och Onno Meeuwis omvaldes till
ledamöter.
Under året har styrelsen haft 8 styrelsemöten.

Medlemmar
Under 2020 hade CK Lunedi 146 betalande medlemmar, av vilka 142 även betalade träningsavgiften.
Detta var en minskning med 23 medlemmar jämfört med föregående år, och vi antar att tappet beror på
pandemin. Avgiften för 2020 var 400 kronor, uppdelat på en medlemsavgift på 100 kronor och en
träningsavgift på 300 kronor. De ungdomar under 18 år som var medlemmar betalade endast
medlemsavgiften på 100 kronor då klubben inte bedriver något riktad träning för ungdomar.

Träningar
Under sommarhalvåret har klubben arrangerat träningar tre gånger i veckan: tisdag, torsdag och söndag.
Träningsstart sköts dock upp till den 19 maj, på grund av pandemin. Riktlinjer sattes upp för att för att
minimera risk för smittspridning, och totalt 41 träningar genomfördes på detta anpassade sätt. Likt
föregående år hade vi ett uppstyrt träningsupplägg med träningsschema över alla träningar så att
medlemmarna i förväg visste vilken träning som väntade. Den 15 april hölls ett digitalt träningsmöte, för
att diskutera upplägget av träningarna. Inga introduktionsrundor anordnades på grund av pandemin.

Den 7 juni anprdnades en mountainbikedag på Hallandsåsen, med stor uppslutning. Cyklar fanns att
hyra på plats, så många kunde prova på att cykla på mountainbike. Evenemanget var mycket populärt,
och kan förhoppningsvis bli årligen återkommande.
Lägret på Mallorca blev inställt på grund av pandemin. Däremot hölls ett helgläger på Hallandsåsen 1113 september 2020, med möjlighet till både landsvägs- och mountainbikecykling. Uppslutningen var stor
och lägret blev mycket lyckat.

Motionslopp
Varken Vätternrundan eller några andra motionslopp kunde köras på grund av pandemin.

Tävlingar
Sedan 2019 har CK Lunedi varit en del av Skånealliansen. I enlighet med detta planerade klubben också
ett allianslopp i början av juni 2020. Tävlingen fick tyvärr ställas in p.g.a. begränsningar till följd av covid19. Medlemskapet i Skånealliansen medför att klubbens cyklister är med i poängräkningen för
Skånealliansen.
En cross-tävling på Sankt Hans backar, arrangerad av Lunedi och Musette, var planerad till 8 november,
men arrangemanget blev inställt på grund av smittläget.
Under 2020 ställdes de flesta tävlingar in eller genomfördes i begränsad omfattning. Det medförde att
klubbens snygga färger representerades av betydligt färre cyklister än vanligt i tävlingssammanhang.
Toppnoteringen under året stod Felicia Israelsson för med sin 2:a-plats i tempo-SM F15-16 som hon
följde upp med en fin 4:e-plats på linje-SM.
Den 15 augusti avgjordes klubbmästerskapet i linje i Häckeberga som vanligt. Gabrielle Flood och Erik
Karlsson korades till klubbmästare. Efteråt bjöds det på fika i klubbens regi. Den 25 augusti avgjordes
klubbens tredje klubbmästerskap i tempo i Stävie. Uppslutningen var stor och här korades Gabrielle
Flood och Johan Lindvall till klubbmästare. Den 6 februari hölls klubbens första Zwift-KM, som samlade
20 deltagare. Klubbmästare blev Carl Rosenblad och Ulrika Grass.

Övrigt
Under 2020 har CK Lunedi forsatt haft Verge som klädleverantör. Vi hade under början av året ett
klädprovartillfälle och har under ett flertal tillfällen öppnat upp webbshoppen så att medlemmarna utan
problem kan klä sig i klubbens färger.
Klubben har inte kunnat ordna sociala aktiviteter i samma utsträckning som vanligt, på grund av
pandemin. Dock hanns en pubkväll med innan pandemin, den 6 mars, för de som planerat åka med på
Mallorcs-lägret. Planeringen för novemberfesten påbörjades under hösten, men festen fick ställas in på
grund av att smitt-läget förvärrades.
Vår webbsida har kontinuerligt utvecklats och viktiga nyheter och information om evenemang har
publicerats här såväl som på klubbens Facebooksida och i klubbens Facebookgrupp.
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