Verksamhetsberättelse 2013
Så var det dags att summera det gångna året.
Styrelsen och medlemmarna kan se tillbaka på ett år med stor verksamhet i klubben.
En stark cykel- och motionstrend går genom samhället och HCK har kunnat ta tillvara
på detta. Vi har fångat upp många nya medlemmar och vi har fått flera goda
samarbetspartners. Vi har kunnat lära oss av både med och motgång. Vi har haft
framgångsrika arrangemang men också inställda.
Vi har tränat flitigt ute på såväl landsväg som mountainbike och sex nya tränare har
utbildats i Cykelförbundets regi. Ungdomsverksamheten ökar stadigt. Vi har också
tränat inomhus både med cirkelträning och spinning.
Vi arrangerade Göingerundan som blev ett uppskattat arrangemang med 442
startande. Samarbetet med Yamaha Custom hjälpte till att göra arrangemanget tryggt
för deltagarna.
Snapphaneturen som är klubbens andra stora arrangemang, tillika SM i
mountainbike marathon, genomfördes på ett bra sätt med nöjda deltagare på en hård
utslagsgivande bana.
Vi gjorde ett försök att införa ytterligare ett arrangemang. Tillsammans med CKC4
skulle vi ha premiären på mountainbikeåret. En lång och kall vinter gjorde att
tävlingen fick ställas in på grund av för få anmälda.
HCK stod som värd för två deltävlingar i X-cup. Båda arrangemangen hölls i
strålande sol och med stora startfält.
Vi hade erbjudit oss att arrangera DM på bana på Göingevallen men något datum för
tävlingen gick inte att hitta och Skånes Cykelförbund valde att inte arrangera ban DM
2013.
Klubbmästerskapet hölls på Göingevallen och det tävlades på bana. Det blev en
härlig dag med mycket tävlande men också med många skratt och god förtäring.
Banorna på Mölleröd och Hovdala har underhållits och förbättrats under året. Ett gott
samarbete med HIBAB gör detta möjligt.
Hässleholms CK har under året arbetat med att utveckla En Skånska klassiker, ett
samarbete mellan IK Finish, S71 och HCK. Flera steg har tagits för att få till en
effektiv organisation som ska främja fler deltagare på Göingerundan och effektivisera
ekonomin.
Klubben arbetar med att skapa en klubb- och drogpolicy. Detta arbete fortsätter
under 2014.

Vi har under året inte effektiviserat rekryteringsarbetet men nya medlemmar
strömmar till i lagom takt.
Medlemmar från klubben deltog i Skånes cykelförbund träningsläger i Skälderviken
och flera ledare hade hämtats från HCK. Det blev ett bra läger trots att snön låg kvar
på många ställen.
Klubben har under året representerat på Skånes Cykelförbunds årsmöte, ting och
tävlingsplaneringsträff.
Som klubb kan Hässleholms Cykelklubb lugnt tänka tillbaka på ett mycket fint
cykelår. Framgångar på såväl stora som små tävlingar har skördats och fina
arrangemang har genomförts.
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