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Visst finns det problem att arbeta  
med, men kan också glädja sig  
åt alla nya positiva idéer och  
engagemang som kommit fram  
under senare tid” 

 

SCF-ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
Arbetet i styrelsen fungerar verkligen bra och vi hade till och med ett fysiskt möte för första 
gången på två år. Det handlar mycket om ekonomi, strategi och framtida utveckling när vi träffas 
förutom det vanliga som ligger på en styrelses bord. Detta beroende på att alla idrottsliga beslut 
tas i grengrupperna. Idrottsrörelsen kämpar med ett antal stora frågor (som alla folkrörelser) 
och det är hur man får fler att engagera sig och hjälpa andra med att vara till exempel tränare, 
ledare eller att verka som förtroendevald i en styrelse.  
   Många ställer sig frågan om vi har rätt organisation för att attrahera unga människor i 
framtiden. Måste man vara med i en förening för att idrotta eller finns det andra 
sammanslutningar som fungerar bättre. Vi ser att allt flera väljer att utöva cykling i grupper utan 
att vara medlemmar i en förening. Andra förbund har olika sätt att ansluta medlemmar, där man 
inte behöver vara en traditionell förening för att vara ansluten dock med vissa inskränkningar 
av medlemskapet. 
 
Ekonomin är ofta ansträngd för de flesta förbund så också för oss. Vi kämpar med att få våra 
räkenskaper i balans och här gör vår GS ett kanonjobb. Att ha en bättre ekonomi önskar sig alla 
och tyvärr måste vi konstatera att vi har svårt att få in sponsorer mest beroende på att vi inte 
syns i rikstäckande tv-kanaler. Ett bra exempel på att synas är viktigt är skidskytteförbundet 
som dubblerade sina sponsormedel när man klev in i SVT:s Vinterstudion. Sämre ekonomi 
kommer även att drabba våra utövare som kommer att få tänka till om man har råd att åka på ett 
evenemang under 2023 och kommer naturligtvis att drabba våra arrangörer. 
    
Jag måste till slut ta upp detta med våra myndigheter, som bland annat Trafikverket vars förslag 
kring skyltning och trafikvakter kommer att innebära att många arrangörer inte får ekonomin 
att gå ihop med dessa nya krav. Vi har tillsammans med ett antal förbund och RF jobbat hårt 
med denna fråga och vår förhoppning i dag är att politiken kommer agera för vår sak som även 
är en viktig fråga ur ett folkhälsoperspektiv.  
   Visst finns det problem att arbeta med under 2023, men kan också glädja sig åt alla nya 
positiva idéer och engagemang som kommit fram under senare tid och som förhoppningsvis 
utvecklas under kommande år. Ett exempel på detta är att vi nu har ett antal utbildningar 
digitalt som gör att vi kan stärka kompetenser i våra klubbar. 

Stefhan Klang 
Förbundsordförande 



1 VI ÄR SVENSKA CYKELFÖRBUNDET 
Svenska Cykelförbundet (SCF) bildades den 18 februari 1900 och är ett av landets äldsta 
specialidrottsförbund. Vid bildandet och fram till 1938 var namnet Svenska Velocipedförbundet. 
Inträdet till RF gjordes 1904.  
   I dag består förbundet av 20 distrikt och cirka 500 föreningar fördelade i hela landet som 
bedriver cykelsport inom de åtta grenarna; bancykel, BMX, cykelcross (CX), E-cycling, 
mountainbike (MTB), landsväg, paracykel och trial. Varje gren leds av en grengrupp, med en 
adjungerad SCF-styrelseledamot. 
 
SCF har till uppgift att främja och administrera cykelidrotten i Sverige på sådant sätt att den står 
i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt Sveriges Riksidrottsförbunds 
(RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet.  
   ALLA som på något vis är engagerade i cykelsporten, som elitcyklist, som tränare, som 
administratör, som styrelsemedlem, som förälder, som engagerad i en grengrupp, som medlem i 
en förening, som anställd på kansliet är Svenska Cykelförbundet.  
   Cykelförbundet ska fortsätta att stötta och forma elitcyklister men parallellt skapa 
förutsättningar för att ta hand om den positiva ungdomsutvecklingen i flera grenar samt även 
stötta motionscykel.  
   SCF vill stötta arrangörer för såväl elit som motion. Om en förening till exempel arrangerar ett 
MTB-lopp med SWE Cup tävlingsklass och även motionsklasser stöttar vår tävlingsansvarige 
hela arrangemanget. SCF:s styrelse och generalsekreterare bedriver lobbyverksamhet gentemot 
beslutande organ ända upp till riksdagen. 
    
Svenska Cykelförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt intresse-
organisationerna Svensk Cykling (samlar Sveriges cykelorganisationer) och Svenska 
motionslopp – med målet att skapa arbetsgrupperingar och samarbeta.  
   Vi vill också samarbeta med de internationella medlemsorganisationerna International Cycling 
Union (UCI), European Cycling Union (UEC) och Nordic Cycling (NC). Under 2022 har vi gått ihop 
inom NC för att sätta press på UEC för att agera gentemot rysk och belarusisk cykelsport.  
 

1.1 STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER 
Förbundsstyrelse 

Ordförande: Stefhan Klang.  
Ledamöter: Thomas Backteman (vice ordförande), Nils Olof Gustavsson, Milla Jonsson, Johan 
Lindström, Marie Rydne och Linda Tufvesson. 
Revisorer: Stefan Norell och Josefin Fors (revisorssuppleant), båda från Grant Thornton. 
Verksamhetsrevisor: Catarina Andersson med Åsa Nilsson som personlig ersättare. 
Valberedning: Mattias Thyr (ordförande), Olle Stålberg, Jonna Svensson Olin och Jonas Haglund. 
 

Disciplinnämnden 
Ordförande: Martin Schwitzgold.  
Ledamöter: Ulf Näslund och Jacob Ceder. 



 

Antidopingkommittén 
Ordförande: Ulf Näslund.  
Ledamöter: Thomas Nilsson (RF Dopingkontrollansvarig) och Lucas Persson. 
 

Kommissariekommittén 
Ordförande: Kenneth Simonsson.  
Ledamöter: Mirella Ehrin, Bo Lövstrand, Kristofer Nennestam, Mikael Nystrand och Johan 
Waltari. Adjungerad från styrelsen: Milla Jonsson (från oktober). 

Cykelombudsman 
Bo Lövstrand. 

Grengrupper 
Alla discipliner har egen grengrupp och en adjungerad styrelserepresentant, se 4.1 till 4.8! 

 

1.2 ANSLUTNA FÖRENINGAR 2022 

Under 2022 har förbundet välkomnat 19 nya medlemsföreningar. Det innebär att antalet SCF-
anslutna föreningar 31 december var 478 stycken fördelade på 20 distrikt.  
   Det totala antalet registrerade medlemmar har under det gångna året har ökat. Vid årsskiftet 
2022 hade SCF 73 579 medlemmar.  
   Det är 5 652 registrerade medlemmar fler än 2021. (Om en medlem är aktiv i idrott  i två eller 
flera klubbar så räknas medlemmen endast en gång i denna statistik, tidigare år har den räknats 
per klubbtillhörighet.) 
  
Distriktsförbund Antal föreningar 2022 Antal medlemmar 2022 
Bohuslän-Dals CF 15  föreningar   1382 
Dalarnas CF  29  föreningar   3535  
Gästriklands CF    7  föreningar     846  
Göteborgs CF  29  föreningar   6376  
Hallands CF 15  föreningar    4120  
Hälsinglands Cykelklubb    9   föreningar     864  
Jämtland-Härjedalens CF  14  föreningar   2943  
Norrbottens CF 14  föreningar      825  
Skånes CF  39  föreningar    5423  
Smålands CF  54  föreningar    6481  
Stockholms CF  66  föreningar  13018  
Södermanlands CF  16  föreningar    2129  
Upplands CF  30  föreningar    3946  
Värmlands CF  21  föreningar    2068  
Västerbottens CF  18  föreningar    2400  
Västergötlands CF  44  föreningar    7569  
Västernorrlands CF    9  föreningar     1411  
Västmanlands CF  12  föreningar    2802  
Örebro Läns CF  14  föreningar    1328  
Östergötlands CF 23  föreningar    4113 



1.3 LICENSSTATISTIK 2022 
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Distrikt 

                  

Bohuslän-Dals CF 23 13 8 1 3 1 25 5 0 0 50 15 2 0 65 11 222 5 

Dalarnas CF 14 1 28 12 14 7 63 12 1 0 19 11 10 1 87 35 315 6 

Gästriklands CF 2 1 6 0 3 0 31 0 0 0 5 1 2 0 9 2 62 3 

Göteborgs CF 28 2 40 12 14 3 76 6 2 0 35 6 8 2 81 4 319 6 

Hallands CF 16 6 20 4 8 1 37 4 1 0 73 11 14 3 51 12 261 5 

Hälsinglands CF 0 1 5 0 3 0 6 1 0 0 1 0 0 0 3 1 21 3 

Jämtland-Härjedalens CF 2 0 4 5 2 0 9 1 0 0 0 0 1 1 7 0 32 3 

Norrbottens CF 3 0 3 1 2 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 

Skånes CF 50 6 34 10 21 3 133 14 1 0 46 10 9 3 92 15 447 7 

Smålands CF 16 1 18 5 12 0 109 7 3 0 30 10 11 1 78 20 321 6 

Stockholms CF 45 13 91 25 26 6 288 24 1 0 75 10 14 5 85 24 732 10 

Södermanlands CF 2 0 3 2 6 0 35 4 0 0 3 4 1 0 14 4 78 3 

Upplands CF 13 1 28 2 6 5 98 10 4 1 26 8 1 2 64 15 284 5 

Värmlands CF 16 0 12 0 8 1 26 7 1 1 4 0 1 0 15 5 97 3 

Västerbottens CF 8 2 7 2 1 0 17 2 0 0 3 0 1 1 1 0 45 3 

Västergötlands CF 23 4 26 11 22 4 98 9 1 0 64 30 5 4 145 28 474 7 

Västernorrlands CF 2 2 1 0 1 0 19 4 0 0 0 2 3 0 5 0 39 3 

Västmanlands CF 20 3 5 1 5 1 56 9 0 0 30 8 3 0 50 24 215 5 

Örebro Läns CF 2 0 9 4 1 0 21 2 0 0 2 1 1 0 20 1 64 3 

Östergötlands CF 9 2 41 11 10 4 79 8 0 0 6 3 12 2 33 7 227 5 

                                      

Totalt 2022 294 58 389 108 168 36 1237 131 15 2 472 130 99 25 905 208 4277 94 

                   

Totalt 2021 170 24 349 117 143 35 912 103 12 2 405 98 91 13 791 172 3437  

Totalt 2020 202 28 305 102 114 36 996 125 17 2 324 73 77 10 643 134 3188  

Totalt 2019 360 64 471 163 127 31 1638 188 19 2 374 82 90 14 812 206 4641  

Totalt 2018 405 65 507 154 135 21 1706 174 22 2 336 74 81 7 779 203 4671 
 

Totalt 2017 477 83 488 113 127 19 1670 161 20 2 258 54 79 12 720 186 4469 
 

Totalt 2016 569 82 488 141 106 17 1774 150 21 3 377 75 113 - 832 206 4954  

Totalt 2014 593 91 488 143 142 27 1631 128 - - 337 84 89 - 642 140 4535  

Totalt 2000 - - 540 104 192 31 885 34 - - - - 270 - 969 183 3208   

 

 
 
 
 
 



1.4 RÖSTLÄNGD  

Varje distriktsförbund (DCF) äger vid förbundsmötet två grundröster samt en röst för varje vid 
verksamhetsårets slut påbörjat 100-tal avgiftsbelagd tävlingslicens i distriktet. Varje förening 
äger vid förbundsmötet en röst. Förening kan genom fullmakt som är SCF tillhanda senast 10 
dagar innan förbundsmötet överlåta rösträtten till distriktsrepresentant i eget distrikt. (Stadgar, 
Kap 2 4§ Rösträtt). Antal röstlängder per distrikt, se licensstatistik. 

1.5 SCF-TJÄNSTEMÄN   
Av SCF anställda tjänstemän 
Generalsekreterare: Leif Karlsson 100%. 
Key Account Manager: Fredrik Kessiakoff 100% från 1 mars. 
Kommunikation/kansli: Tomas Larsson 100%. 
Kansli: Kristina Gehlin-Hellgren 100%. 
Tävlingsansvarig MTB, BMX och trial: Malin Lindgren Henttonen 75%. 
Projekt Sportstiming: Kent Alfredsson 30% fr.o.m. 2022-01-01 till 2022-09-30. 
Ekonomi: Robin Bergman (konsultbasis). 
Förbundskapten LVG: Lucas Persson 100%. 
Ass. förbundskapten LVG: Alexander Wetterhall 50%.  
Förbundskapten MTB: Petter Mattsson 100% fr.o.m. 2022-02-01. 
Förbundskapten gravity: Felix Beckeman 15 % fr.o.m. 2022-01-01. 
Förbundskapten paracykel: Michael Lindgren 100%. 
Förbundskapten BMX: Johan Fransson 30%. 

Arvoderade tjänstemän 
Förbundskapten trial: Mats Hult. 
Förbundskapten bana: Johan Carelle. 
Förbundskapten cykelcross: Dennis Wahlqvist, samtliga tre arvoderade av SCF.  
Tf tävlingsansvariga landsväg, CX och bana: Alexander Wetterhall och Lucas Persson.  
Felicia Henttonen, projektanställning utflyttning av SCF från Idrottens hus samt digital support. 

 

2 VERKSAMHETEN 
Vår målsättning är dels att bedriva elitverksamhet och vinna medaljer på internationella 
mästerskap, dels de tre fokusområdena barn- och ungdom, bredd och organisering.  
   Vi ska sträva efter det övergripande målet: “En gång cyklist – alltid cyklist!” Svenska 
Cykelförbundet ska bli fler, nå större framgångar – men även ha kul tillsammans. 

 



2.1 CYKELFÖRBUNDETS STRATEGISKA MÅL 
Svenska Cykelförbundet har sex stycken övergripande strategiska mål för verksamheten. I SCF 
strategi 2022–25, som den strategiska planen heter, är följande punkter relevanta för 2022. 

 
Ny syn på träning och tävling  

• Vi bidrar till utvecklingen av nya former för träning och tävling 

• Vi vill bidra till att cykelsporten i Sverige syns på alla nivåer och arenor med ökad 
tillgänglighet och grenöverskridande aktiviteter. 

• Vi bedriver politiska frågor om cykelsportens särskilda villkor i hela landet. 

• Vi ökar vårt fokus på Barn- och Ungdomscykling. 

• Vi är en nytänkande och attraktiv organisation att vara en del av och samverka med. 

• Vi skapar möjligheter till fler och enklare tävlingar. 

• Vi skapar möjligheter till fler och enklare motionslopp. 

  

Den moderna föreningen engagerar 
• Vi bidrar i utvecklingen av den moderna cykelföreningen, där cyklisten har en självklar 

plats, under ett livslångt idrottande. 

• Vi bidrar till att utveckla både den traditionella föreningen samt nya cykelnätverk som 
attraherar specifika målgrupper. 

• Vi skapar förutsättningar för ett växande föreningsliv med fler anslutna medlemmar till 
SCF:s medlemsföreningar. 

• Vi vill bygga individuella relationer med anslutna medlemmar. 

• Vi ger ett ökat stöd till arrangörer, distrikt och föreningar. 
 

Inkluderande idrott för alla  
• Vi erbjuder cyklister oavsett gren bästa möjliga stöd i deras satsning. 

• Vi har ambitionen att förbättra cyklisternas ekonomiska förutsättningar att satsa på 
idrotten. 

• Vi är en attraktiv idrott för nya utövare med olika etnisk bakgrund. 

• Vi arbetar aktivt med integrationsfrågor. 

• Vi utvecklar vårt koncept med lånecyklar till specifika målgrupper. 

• Vi vill hitta nya samarbetspartner för att öka inkludering av cykelsporten i hela 
samhället. 

• Vi skapar ett pilotprojekt i ett utanförskapsområde för inkluderande cykelsport för alla. 

 

Ett starkt ledarskap 
• Vi professionaliserar kansliet, nämnder och kommittéer. 

• Vi vill skapa en ”Ledarakademi” för svenska cykelledares ökande professionalisering, 
med utbyte av erfarenheter, bygga nätverk, utveckla/utbilda. 

• Vi skapar en effektivare organisering av våra distrikt med möjligheter till ökat stöd till 
distrikten. 

• Vi stärker de delar där vi arbetar med uttalade individer. 



Jämställdhet för en framgångsrik idrott   
• Vi har jämställdhet bland styrelse/valberedning. 

• Vi arbetar för att skapa jämställdhet i styrelse och valberedning i våra distrikt. 

• Vi arbetar med att skapa jämställdhet mellan våra grenar och utövare. 

• Vi gör en översyn för att skapa jämställdhet bland våra kommittéer och nämnder. 

 

Vi vill skapa nya förutsättningar för cykelsporten  
• Vi skapar ett nytt utbildningsprogram med moderna och aktuella utbildningar. 

• Vi vidareutvecklar SCF:s påbörjade digitalisering med en övergång arbetsmässigt till de 
delar som kan ske digitalt. 

• Vi skapar ett nationellt cykelcentrum. 

• Vi ger aktivt stöd och bidrar till att fler cykelarenor skapas. 

• Vi ger ökat stöd till elitidrotten, Barn- och Ungdomsidrotten. 

• Vi vill koppla en svensk agent gentemot SCF att företräda cyklister. 

• Vi ökar vårt samarbete inom Nordic Cycling vad gäller samtliga grenar och åldrar. 

• Vi skapar fler internationella tävlingar i Sverige. 

• Vi skapar hållbara och långsiktiga intäktsmodeller/sponsring. 

• Vi är en starkare kraft inom svensk motionscykling. 

2.2 NYA MOTIONSLÖSNINGEN 
I ovanstående strategiska mål när det gäller att vilja skapa nya förutsättningar för cykelsporten 
ingår att vara en starkare kraft inom svensk motionscykling. 

    Motionsloppsarrangörer har, precis som de flesta andra idrottsarrangörer, sett ett minskat 
deltagarantal sedan innan pandemin. Troligen har många äntligen kunnat resa och göra saker 
som de inte kunde under pandemin, och idrottsarrangemang över lag verkar ha fått stå tillbaka 
mot annat som prioriterats. Internationell osäkerhet, inflation och höjda räntor har inte heller 
gjort livet enklare för någon av våra arrangörer.  

   Utöver allt ovan har Trafikverket meddelat sitt nya arbetssätt från 1 januari 2023. Arbetssättet 
innebär att endast Trafikverkets underentreprenörer får utföra allt arbete som ett 
idrottsarrangemang kräver på statliga vägar, till Trafikverkets upphandlade listpriser, dvs i regel 
till betydligt högre priser än föreningarna varit vana att betala.  Detta skapar givetvis ytterligare 
oro för våra redan pressade arrangörer. SCF har tillsammans med RF och de övriga 
Specialidrottsförbunden som också drabbas av Trafikverkets beslut, varit delaktig i dialogen 
gentemot Trafikverket för att förklara konsekvenserna av detta beslut. Var ärendet landar kan vi 
i skrivande stund bara spekulera i, men faktumet att politiken uppmanat Trafikverket att se över 
hur detta kommer slå mot arrangörerna, och hitta en lösning för detta, gör att det finns ett ljus i 
tunneln. 
   Det har under året kommunicerats att en ny avgiftsmodell för motionslopp ska införas 2023. 
Modellen bygger på att motionsloppsarrangörer inte längre kommer behöva betala 
deltagaravgift för de deltagare som har en SCF-licens. Det är dock frivilligt för arrangörerna att 
ställa kravet huruvida deltagarna måste ha licens. Dessutom införs en ny licens, Motionslicens, 
som inte heller ställer krav på föreningstillhörighet. 



2.3.1 ÅTERSTARTSSTÖD 
En egen del av verksamheten de senaste åren har varit att fördela olika former av Återstartsstöd 
samt informera om stöd som administrerats av RF och i ett fall (Projektstöd IF B&U 2022/2023) 
även fördela dessa återstartspengar.  

   Återstartstöd SF som har fördelats till SF under 2021–2022 och direkt eller indirekt haft 

påverkan på verksamhetsåret 2022 är följande Återstartstöd.  

• Generellt återstartstöd – Återstartsstöd 1, Återstartstöd 2, Återstartstöd 3. 

• Återstartstöd Elitidrott. 

• Återstartstöd Paraidrott. 

• Återstartstöd Eliten under eliten. 

• Återstartstöd Särskilda pandemieffekter, Motionslopp. 

Generellt återstartstöd 
Återstartstöd 1 (3,2 miljoner kronor) avser stöd för verksamhetsår 2021–2022, Återstartstöd 2 

(3,2 miljoner) avser verksamhetsår 2022–2023 och slutligen Återstartstöd 3 (3.61 miljoner) 

avser verksamhetsår 2023–2024. Totalt generellt återstartstöd under denna period är 10,010 

miljoner. Återstartstöd 3 har dock enbart utbetalats till SCF under 2022 och kommer att nyttjas 
först under 2023/2024. Återstartstöd 1 är fullt använt. Återstartstöd 2 finns det vissa delar som 
inte använts och därför förs över till Återstartstöd 3 och blir positivt tillskott till 
verksamhetsåret 2023. Generella återstartstödet har en fördelning med dels ett föreningsstöd 
(se även 2.3.2), och dels ett strukturellt stöd som i stora delar fördelas vidare till föreningar, 
cyklister, arrangörer i olika former av återstartstöd.  
   Återstartstöd 1 och 2 har för det strukturella stödet i huvudsak genererat utbildningsstöd och 
skapandet av nya utbildningar på en ny utbildningsplattform, rörlig media, pågående arbete med 
ny motionslösning 2023, materialinköp, resultatprogrammet och anmälningsmodulen 
Sportstiming, SWE Cycling for Kids, barn- och ungdomsläger, cyklar till föreningar, riktat 
grenspecifikt stöd, uppstart pumptrack, arrangörsstöd. 
 

Återstartstöd, Elitidrott 
SCF har under 2022 erhållit ett Återstartstöd Elitidrott genom ett ökat verksamhetsstöd till 
befintlig landslagsverksamhet med 800 000 kronor. Dessa medel har i stor utsträckning kunnat 
användas för merkostnader och bibehållandet av befintlig landslagsverksamhet.  
 

Återstartstöd, Paraidrott 
SCF har under 2022 erhållit ett Återstartstöd Paraidrott genom ett ökat verksamhetsstöd till 
Paraidrotten med 590 000 kronor. Dessa medel har i stor utsträckning kunnat användas för att 
merkostnader och bibehållandet av samtlig befintlig Paraverksamhet.  
 

Återstartstöd, Eliten under eliten 
SCF har under 2022 erhållit ett Återstartstöd på 1,5 miljoner kronor från Riksidrottsförbundets nya projekt ”Elitidrott 2030”. Medlen är till för att stötta framtida medaljörer i EM, VM och OS. SCF definition av begreppet ”Eliten under eliten” är våra junior- och U23-landslag i samtliga våra 
discipliner. Medlen har mottagits av SCF 2022 men kommer användas som extra resurser för 
samtliga landslag utöver befintlig landslagsbudget 2023. 



Återstartstöd, Särskilda pandemieffekter – Motionslopp 
Svenska Cykelförbundet har tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet, Svenska 
Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska Simförbundet, Svenska 
Triathlonförbundet och de större motionsloppen (minimum 4 000 anmälda deltagare) ansökt 
om detta Återstartstöd Särskilda Pandemieffekter Motionslopp och erhållit 36 miljoner kronor  
i återstartstöd.  
   Av detta medel har SCF erhållit 1,2 miljoner kronor där medlen delvis har använts via 
föreningen Svenska motionslopp 2022 och delvis kommer användas under 2023 som ett 
arrangörsstöd för sanktionerade motionslopp för minskade deltagaravgifter 2023. 
 

2.3.2 FÖRENINGSSTÖDET 
Svenska Cykelförbundet hade 1,56 miljoner kronor av återstartsstödet 2021/22 att fördela 
direkt ut till föreningarna. Efter en trög senvår och sommar när det gäller ansökningar tog det 
verkligen fart med bra ansökningar som främjade svensk cykel under sommaren och hösten. Till 
brytdatumet 31 oktober var precis allt av de 1,56 miljonerna utdelade till föreningarna. Det var 
till följande fyra områden som föreningsstödet gick till under 2022: 

• SWE Cycling for Kids prova på-
paket för barn och ungdomar som 
SCF delar ut gratis. Vi har delat ut 
SWE Cycling for kids-paket gratis 
samt gett bidrag på 6000 om en 
klubb arrangerar och dokumenterar 
en aktivitet i samband med en 
träning eller tävling. 

• Tränings- eller tävlingsaktivitet. 
Det klar mest populära stödet att 
söka var när en förening kunde 
5000/10 000 kronor för en cyklist 
eller en grupp av cyklister som vill utveckla sig genom att besöka ett träningsläger eller 
låta sig inspireras av att delta vid en större ungdomstävling.  

• Större projekt. För att utveckla svensk cykel kan man ansöka om maximalt 50 000 
kronor för ett större föreningsinitiativ, som var av nationellt förbundsintresse. Det kom 
in många bra initiativ, inklusive för att utveckla tv-täckningen kring SM-arrangemang.  

• Digitalisering. Ett riktat återstartsstöd som medlemsföreningar kunde söka för att byta 
sin hemsida från Riksidrottsförbundets Episerverlösning, som stängdes ned den 31 
december. Det större bidraget var 10 000 kronor per SCF-ansluten förening som valde 
lösningen med Consid och Sitevision via SCF:s avtal. Det fanns också 5000 kronor att 
söka till annan lösning. 

Dessutom fördelades en liten del av de 1 083 000 i föreningsstödet 2022/23. De 80 000 
kronorna som vi hann fördela gick enbart gick till digitalisering, ett stöd som stängdes den 15 
december. Merparten av de återstartspengarna, 1miljon kronor, finns med andra ord kvar 2023. 



2.3.3 PROJEKTSTÖD IF B&U 2022/2023 
Under 2022/2023 har 1 165 740 kronor funnits tillgängligt för föreningar att ansöka om ur 
Projektstöd IF B&U 2022/2023 och de fem olika stöden: 

• Att kunna köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgruppen.  

• Att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen. 

• Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar. 

• Göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn 
och ungdomar. 

• Göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper. 

2.4 UTVECKLING PÅ GYMNASIET, RIG OCH NIU  

På riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns det 
möjlighet att kombinera sin gymnasieutbildning med att idrotta på hög nivå. På både RIG och 
NIU läser eleverna ett vanligt nationellt gymnasieprogram och kombinerar sina studier med 
idrott. Totalt kan varje elev läsa upp till 700 poäng specialidrott. Ämnet får ingå med 200 poäng i 
programfördjupningen, 200 poäng i det individuella valet och får dessutom läsas som utökat 
program med 300 poäng.  RIG och NIU Cykel är godkända av Svenska Cykelförbundet och har 
tillstånd av Skolverket respektive Skolinspektionen.  

Cykelgymnasiet i Skara (RIG) 

På Katedralskolan i Skara bedrivs verksamhet för cirka 30 cyklister inom såväl landsväg som 
mountainbike. RIG erbjuds på nio olika gymnasieprogram. Eleven har möjlighet att förlägga sin 
gymnasieutbildning över fyra år. När man blir antagen till RIG är man samtidigt garanterad 
rätten till inackorderingsbidrag. 

Hagströmska gymnasiet i Falun (NIU) 
Här erbjuds eleverna möjlighet att utvecklas inom cykelsportens alla grenar uppdelade på: 
landsväg/bancykel, mountainbike/cykelcross och teknikgruppen med gravity och BMX. 

Sandagymnasiet i Jönköping (NIU) 

Sedan 2019 finns nationell idrottsutbildning i Mountainbike på Sandagymnasiet i Jönköping. 

Stjerneskolan i Torsby (NIU) 

2020 startade den nationellt godkända idrottsutbildningen i Mountainbike på Stjerneskolan i 
Torsby. I nära anslutning till skolan och på flera ställen runt om i området finns optimala 
träningsmöjligheter både med och utan mountainbike.  

Sjödalsgymnasiet i Huddinge (NIU) 

2020 startade också Sjödalsgymnasiet i Huddinge sin NIU-cykelutbildning med plats för 12 
elever per år. Gymnasiet erbjuder i första hand MTB- och landsvägscykel men är öppen för BMX.  



Stockholms idrottsgymnasium (NIU) 
Stockholm idrottsgymnasium startade sin NIU-verksamhet 2020 med inriktning i första hand 
mot MTB och CX. 

2.5 EFTERGYMNASIAL UTVECKLING, DSA ELIT 
Svenska Cykelförbundet finns med som en av finansiärerna till den så viktiga eftergymnasiala 
utvecklingen Dala Sports Academy Elit med säte i Falun och Borlänge. Verksamheten drivs av 
RF-SISU Dalarna med medel från Falun och Borlänge kommun samt specialidrottsförbunden för 
de sex idrotterna som ingår i verksamheten, däribland alltså SCF.  
   DSA cykels träningsgrupp är en blandning av förstaårsseniorer på väg uppåt i 
utvecklingstrappan och de som är etablerade på högsta internationella nivå. Elitcyklister på 
nationell och internationell nivå kan söka till DSA – oavsett om man vill kombinera sitt 
idrottande med arbete, studier eller som heltidsproffs. Cyklister från Dala Sports Academy har 
genom åren haft mycket stor internationell framgång.  
 

4 MEDALJER OCH UTMÄRKELSER 
Svenska medaljer på storinternationella mästerskap 2022  

VM trial: Unga Hilda Andersson, Arvika IS, tog 
brons i damelit här i värmen i Abu Dhabi (bilden till 
vänster).  

XCE-VM: Ella Holmegård, Mölndals CK, tog brons 
efter att ha kört rutinerat och taktisk i Barcelona.  

VM paracykel: Louise Jannering SMACK tog brons 
i tempo i Kanada med piloten Catrin Nilsson. 

EM paracykel: Anna Beck, Skoghalls CK, ordnade guld  
i både linjeloppet och i tempo i Österrike, landsväg para klass C3. 

VM E-cycling: Cecilia Hansen, Norbergs CK, vann VM-silver, 
hennes andra medalj vid sportens andra världsmästerskap. 

XCC-EM: Linn Gustafzzon i damelit och förstaårsjunioren 
Leo Lounela tog båda brons i värmen i Portugal. 

Linn Gustafzzon och Leo Lounela bidrog med att Sverige 

slutade 13:e i UEC:s medaljliga. Liksom i vår genomgång  
tog enbart medaljer i junior- och seniorklasserna upp, 

 förutom UEM i MTB där Elinore Nilsson knep ett silver. 



 

 
 
Nathalie Eklund och Tobias Ludvigsson körde till sig SGT:s 
Mästerskapskedja i samband med SM landsväg i Uppsala 
 

Sällskapet Gamla Tävlingscyklister (SGT) har sedan 1950 på herrsidan och 1975 när det gäller 
damer varje år delat ut en Mästerskapskedja till vinnaren i antingen tempo- eller linjeloppet 
med lägst sammanlagd platssiffra.  
   Till 2022 togs regeln om att man måste vinna minst en av grenarna bort, vilket var avgörande i 
herrklassen när SM avgjordes under midsommarveckoslutet i ett allt varmare Uppsala. 

• På damsidan kom Nathalie Eklund, Massi Tactic/Stockholm CK till SM i en rätt oväntad 
superform efter fyra raka segrar i ett portugisiskt etapplopp. Eklund inledde med att 
vinna tempoloppet och hon var fyra i ett linjelopp med bra kvalitet. Det var jämnt i 
kampen om mästerskapskedjan i damklassen. Platssiffra fem hade också U23-cyklisten 
Julia Borgström, men här avgjorde bättre sammanlagd tid till Nathalie Eklunds fördel. 

• I herrarnas kamp segrade Tobias Ludvigsson, som fram till och med säsongen 2022 
körde för det franska World Tour-laget FDJ och som representerar IK HP i Sverige, var 
trea i tempoloppet i lilla Björklinge norr om Uppsala och tvåa i det på alla sätt heta 
linjeloppet inne i universitetsstaden, med start och mål vid Polacksbacken. Ludvigsson 
var minst sagt med och satte färg på detta linjelopp även om bröderna Lucas och Jacob 
Eriksson var två mot en när trion släppte på samarbetet ut på sista varvet. Det räckte i 
alla fall till en mästerskapskedja för Ludvigsson. 



 

5 ALLA GRENARNA 

5.1 BANCYKEL 

Ännu ett år med inställda tävlingar under vårsäsongen, men en återgång till det mer normala 
under sommaren. 
   Grengrupp bancykel åkte till U23- och junior-EM i Portugal i juli med två U23-herrar, 
Christoffer Eriksson (IF Mantra Sport) som körde tidslopp (en kilometer), sprint och keirin och 
Jonas Månsson (Ryska Posten SK) som körde poänglopp och scratch. I juniorklassen var Neo 
Viking (Södertälje CK) uttagen, han skulle köra scratch och omnium. Men tyvärr kraschade han 
hårt i scratchloppet och kunde aldrig komma till start i 
omniumtävlingen. Vi fick inte med oss de resultat vi hade 
hoppats på, men värdefulla erfarenheter för samtliga cyklister. 
   I herrelit har Gustav Johansson (Team Ormsalva) gjort sin 
första säsong i klassen med hela världseliten. Och vilken 
debutsäsong som han har stått för! Vid EM i München blev 
Gustav tia på poängloppet, vilket ledde till att han fick en 
reservplats till VM i Paris i oktober. Han fick sent om sider en 
VM-plats och blev sjua på Poängloppet och var som bäst 
rankad som sjätte bästa cyklist i världen i grenen poänglopp. 
Gustav blev också inbjuden att köra hela Champions League. 
   Dessutom har det tävlats på ett NM i Stavanger utan danskar 
där Christoffer Eriksson satte svenskt nytt personligt rekord 
på kilometerloppet samt i schweiziska Grenchen (bilden) där 
Gustav Johansson var nia som bäst, inte oväntat i poängloppet. 
   På hemmaplan har vi under hösten tävlat på Velodromen i 
Falun. SM i omnium kördes sista helgen i oktober med Gustav Johansson och Neo Viking som 
segrare i seniorelit och junior. Individuella grenarna kördes i mitten av december.  

Landslagsuppdrag bana 2022 

• U23/Junior-EM i Portugal: Vi hade tre cyklister på det uppdraget: Jonas Månsson och 
Christoffer Eriksson i U23 och Neo Viking i Junior.  

• EM i Tyskland: Gustav Johansson, bästa resultat, 10a i Poängloppet. 

• VM i Frankrike: Gustav Johansson, bästa resultat 7a i Poängloppet. 

Grengrupp bancykel 2022 

Ordförande: Johan Carelle, även förbundskapten.  
Ledamöter: Nizze Gustavsson, Lars Myrberg.  
Adjungerad styrelserepresentant: Johan Lindström.  



Här är alla svenska mästare på bana under 2022  

Omnium 

• Herrelit: Gustav 
Johansson, Team 
Ormsalva (bilden t.v.)  

• Herrjunior: Neo Viking 
Södertälje CK (bilden 
t.h.) 

• P 15–16: Oskar Marvig, 
Jönköpings CK  

SM tidslopp 

• Herrelit: Christoffer 
Eriksson, IF Mantra Sport  

• Herrjunior: Neo Viking, 
Södertälje CK  

• D15–16: Greta Andersson, Falu CK 

• P 15–16: Love Sylwan, Älvsjö BMX 

SM poänglopp 

• Herrelit: Gustav Johansson, Team Ormsalva AC 

• Herrjunior: Neo Viking, Södertälje CK 

• F 15–16: Alice Johanson, Dala Järna IK 

• P 15–16:  Vilmer Ekman, Falu CK 

SM sprint 

• Herrelit: Christoffer Eriksson, IF Mantra 
sport 

• Herrjunior: Neo Viking, Södertälje CK 

• F 15–16: Greta Andersson, Falu CK 

• P 15–16: Oskar Marvig, Jönköpings CK     

SM förföljelselopp 

• Herrelit: Christoffer Eriksson, IF Mantra 
Sport 

• Herrjunior: Sebastian Pettersson, 
Finspångs CA 

• F 15–16: Alice Johanson, Dala Järna IK 

• H 15–16:  Vilmer Ekman, Falu CK 
 



5.2 BMX 
Landslagsåret 
2022 var året då vi sakta kommit ur pandemiåren och resandet blivit enklare och 
restriktionerna har ej varit lika hårda men visst fick vi ta ett och annat pcr test detta år med. För 
2022 så plockade vi upp Vincent Molén till landslaget från det att vi testat ha med honom någon 
tävling under 2021. Med Vincent tog vi också in Tage Turander som båda två blev juniorer under 
2022 för att kunna pusha varandra hårt under säsongen på och utanför banan. Tillsammans med 
nu ”veteranerna” Einar Lindberg och Felicia Klingström var det dessa fyra som utgjorde 
landslaget för 2022. 
 
Einar Lindberg, som under 2022 fortfarande var kvar ner på UCI-centret, hade ett tufft år. Ny 
coach på centret, nya rutiner och tuff U23 klass att ta sig an. Detta sänkte självförtroende men 
jobbades upp under året och vi närmade oss bättre och bättre resultat ju längre året gick. För 
2023 har vi valt att plocka hem Einar för att kunna hjälpa honom bättre från hemmaplan.                                                
    
Vincents år har pekat uppåt mest hela året och han har jagat resultaten från dag ett men det var 
först under slutet som det slog till då han tog sig till final på sista europacupen. Tage hade det 
tyngre under året då resultaten vi såg på träningar mm inte följde med på tävlingarna. På EM 
fick vi dock se den Tage som vi letat efter och han körde en riktigt bra tävling. Tage placerade sig 
även som nummer två på SM bakom Vincent.                                                                                                                                          
   Felicia hade mycket stolpe ut under 2022 som sistaårsjunior, men hon fick ändå visa att hon 
var att räkna med och fick till några riktigt bra tävlingar där hon tog sig till final på ett par 
Europacuper. 
   Uppdrag som Landslaget gjorde under 2022 var Europacuperna, EM samt VM. Einar körde 
några världscuper samt vi höll i tester och hade träningsläger. 
 
Under i åldrarna gjorde Jesper Wahlberg som ett riktigt kanonår där han vann Europacupen, 
han, vann EM och tog en fjärdeplats på VM i klassen 14 år.  
 

Här är BMX-landslaget 2022 
• Einar Lindberg, herrar U23, Märsta BMX  

• Felicia Klingström, damjunior, Älvsjö BMX 

• Vincent Molén, herrjunior, Märsta BMX 

• Tage Turander, herrjunior, Älvsjö BMX  
(De tre sistnämnda på bilden till höger just när 

de nya landslagströjorna ankommit.) 
 

Svenska Mästare 2022 
• Herrelit: Kim Wedin 

• Herrar U23: Einar Lindberg 

• Herrjunior: Vincent Molén 
• Damjunior: Felicia Klingström 



 

Tre cyklister fick åka till pumptrack-VM i Chile 
I pumptrack, som under året bytte från grengrupp MTB till BMX, kan man verkligen snacka om 
små marginaler. Oskar Kindblom var tre ynka hundradelar från de topp 16 som gör upp om 
medaljerna i elimineringsrace. Kindblom (bilden ovan) slutade med andra ord 17:e på VM i Chile 
och blev bäst placerade svensk av de tre som hade begett sig ända till Chiles huvudstad Santiago 
Bike park.  
   De övriga två var Helena Sund, som liksom Oskar, hade åkt till sig en friplats via Åres VM-kval 
samt den åkande förbundstränaren Filip Svanberg. Så här slutade Chile-VM: 
VM i pumptrack herrar: 
1) Niels Bensink, Nederländerna 
17) Oskar Kindblom, Sverige 
25) Filip Svanberg, Sverige 
VM i pumptrack damer 
1) Christa von Niederhäusern. Schweiz 
21) Helena Sund, Sverige 

 
Pumptrack-SM gick i Skara – på en av flera nya stora banor 
Det var snabba ryck när en av alla nya pumptrackbanor, i Skara, färdigställdes i juni och 
historiens andra SM i pumptrack arrangerades av Tre Berg CK i juli. Men det blev fina race och 
mycket publik.  
    Oskar Kindblom, som numera är pumptrackspecialist, samt BMX-landslagstjejen Felicia 
Klingström stod som vinnare i elitklasserna. I de bägge äldsta ungdomsklasserna segrade Otto 
Ivner och Astrid Stoltz på Petersburgs friluftsområdes 190 meter långa pumptrackbana.  



 

Det hände i grengrupp BMX under 2022 
• Genomfört tre klubbråd med landets klubbledningar med syfte att bedriva strategisk 

samordning av grenens verksamhet såväl avseende, uppföljning, nulägesanalys, planering 
och utveckling. 

• Genomfört BMX-forum i Jönköping. 
• Tillsammans med Lerums cykelklubb arrangerat BMX-SM i Lerum på deras ombyggda och 

uppdaterade bana. 
• Genomförde SM i klassen U23 för första gången. 
• Genomfört SWE Cup med regional fördelning i landets tre regioner i syfte att introducera 

och möjliggöra deltagande i nationella tävlingar utan långt resande.  
• Genomfört två Läger (13+/15+), inomhus i Vallen och utomhus i Engelholm.  
• Återinfört mästerskapsnummer.  
• Genomfört kommissarieutbildning. 
• Vi välkomnade pumptrack in i grengruppens verksamhet. 
• Bedrivit möten inom Nordic Cycling BMXi syfte att koordinera och planera Nordiska 

Mästerskapen de kommande åren. 
• Ny webbaserad tävlingsanmälan via SWE Cycling, utvecklad och integrerad.  
• Övrigt: Klubbarna rapporterar positiv utveckling av antalet pumptracks, BMX-banor och 

dess standard samt tillgången på tekniska tävlingssystem i form av installerade 
transpondersystem. 

Grengrupp BMX 2022 

• Ordförande: Ola Slettenmark. 

• Ledamöter: Johan Fransson (även förbundskapten), Johan Waltari, Mats Hvit, Anna 
Simonsen och Stefan Benatti. 

• Adjungerad styrelserepresentant: Stefhan Klang. 

5.3 CYKELCROSS 

Tre svenska cyklister körde CX-VM i USA  
Säsongens landslagsuppdrag började med att 
tre cyklister flög över Atlanten och körde CX-
VM i USA. Det var Paul Grejius, Filip Mård och 
Alma Johansson. De fick ett lite bidrag från 
Svenska Cykelförbundet men löste allt själva.  
   Alma Johansson kom från en strålande 
säsong i Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg under mellandagarna och januari 
och slutade nia i damjuniorklassen på VM.   
   Paul Greijus slutade 23:a i herrjunior och 
Filip Mård var 30:e i en riktigt tuff U23-klass.  



Höstens tävlingar 
Ville Merlöv körde till sig en femteplats i juniorklassen på Superprestige Ruddervoorde, vilket 
var bland det bästa någon svensk har gjort där. Det tävlades flitigt i framför allt Belgien av flera 
svenskar. Bland annat var Filip Mård 23:a i Tabors världscup i U23-klassen.  
    Även seniorerna gjorde helt okej resultat. Svenska ledningen satsade på att skicka ett 
storlandslag till EM i belgiska Namur. Tyvärr var Paul Greijus sjuk och Alma Johansson 
kraschade och skadade hand så ingen av dessa två kom till start. Så här gick det för de sju 
svenskar som ändå kunde komma till start.   

Så gick det för svenskarna på CX-EM 

Seniorelit herr: 
22 David Risberg (bilden), ML Sports Club 
24 David Eriksson, Mölndals CK 
25 Henrik Jansson, Bauhaus Sportklubb 

U23 herr: 
34 Filip Mård, Motala AIF Serneke Allebike  
43 Acke Dahlblom, Södertälje CK 

Herrjunior: 
35 Ville Merlöv, Åstorps CK 
42 Nils Johansson, IK HP 

 

Så gick det i SWE Cup CX 2022 
Paul Greijus i junior och David Eriksson i seniorelit glänste med dubbla segrar respektive dubbla 
pallplatser i inledande internationella SWE Cup-deltävlingen på Täby Park. Clara Lundmark 
hade också en fin helg. 
   I SWE Cup #2 i Varberg var det delvis andra cyklister i topp så slutade årets upplaga av  
SWE Cup i CX efter fyra deltävlingar: 

• Herrelit: David Eriksson, Mölndals CK 

• Damelit: Ida Ullstrand, Kolmårdens MTB 

• Herrjunior: Paul Greijus, Länna Sport CK 

• Damjunior: Olivia Palmqvist, CK Uni (bästa svensk) 
 



 
Så gick det på CX-SM 

Efter en trist utveckling med ett par inställda CX-pokaler så kraftsamlade svensk cykelcross till 
SM på Ring Knutstorp. Det var i alla fall en bit över 140 deltagare och påfallande många fina 
dueller som publiken på plats och alla som kollade den ambitiösa tv-sändningen kunde se. Minns 
bara när David Risberg vann avslutande herrelitloppet. Här är de svenska mästarna i 
huvudklasserna och de äldsta ungdomsklasserna:  

• Damelit: Tilda Hylén, Falu CK (även U23) 

• Herrelit: David Risberg, ML Sports club 

• Herrar U23: Filip Mård, Motala AIF Serneke Allebike 

• Damjunior: Stina Kagevi, Länna Sport CK 

• Herrjunior: Paul Greijus, Länna Sport CK (bilden ovan) 

• F15–16: Elinore Nilsson, IK Trasten 

• H15–16:  Vilmer Ekman, Biketown Cycling (bilden 
höger som imponerade med SM-tävlingarnas allra 
snabbaste förstavarv) 

Grengrupp CX 2022 

• Förbundskapten: Dennis Wahlqvist. 

• Ledamöter: Hans Mård, Björn Eriksson, Henrik Ehrin, Johan Ekman, Marcus 
Johansson. 

• Adjungerad styrelserepresentant: Nils Olof Gustavsson. 



5.4 E-CYCLING 
Stort intresse för SWE Cup 
Just nu så befinner vi oss snart halvvägs in i cupen för 2022/2023. Vi har kört 3 av 7 tävlingar 
och intresset är helt ofattbart stort. Intresset har varit väldigt stort och vi har haft över 500 
anmälda cyklister till loppen.  
    Det är så roligt att så många cyklister vill vara med på SWE Cup under våra måndagskvällar. Vi 
har sänt dessa tävlingar på Facebook och Youtube och snittet ligger på cirka 3000 tittare varje 
kväll. Ett stort tack till er som deltar i SWE Cup och följer våra lopp. 
   En stor nyhet är att vi inför SWE Cup också införde vår E-cyclinglicens. Det är roligt att så 
många har tecknat denna licens och vill vara med och stötta Svensk cykling. 
 

Vi testade RGT-plattformen inför SM 
Wahoo och RGT har gått ihop och vi har under hösten kört tre testtävlingsrace på plattformen 
för att träna inför kommande SM. Testet föll väl ut och det har varit många cyklister som har 
provat SM-plattformen. 
 

VM blev stor succé för svenska laget 
VM i februari 2022 var en riktig succé 
för det svenska laget, inte minst 
damerna.   
  Andra officiella UCI-mästerskapet och 
vi fick ett silver via Cecilia Hansen 
(bilden, på telefonintervju från vår 
VM-studio). Vi är så glada och stolta 
över detta.  
   Övriga cyklister presterade också 
mycket bra och gjorde ett bra resultat. Nu väntar ett nytt VM och vi har under hösten lyckats få 
med hela tolv cyklister. Det är väldigt bra och visar på hur duktiga Sverige är inom E-cycling.  
    

Så här slutade damernas VM-lopp:  
 

• 1 Loes Adergeest, Nederländerna 

• 2 Cecilia Hansen, Sverige  

• 7 Emma Belforth, Sverige  

• 12 Anna Svärdström, Sverige  

• 29 Marlene Bjärehed  
 

Så här slutade herrarnas VM-lopp:  

• 1 Jay Vine, Australien  
• 16 Samuel Brännlund, Sverige  
• 50 Jon Werme, Sverige  

 



Grengruppen har jobbat hårt för att få in sponsorer 
Vi har också jobbat hårt med att få in sponsorer till gruppen. Detta för att kunna finansierat den 
utrustning och dom resurser som krävs för att få detta att fungera. Glädjande nog så har vi 
landat starka partners som kommer att hjälpa oss mycket för utvecklingen av gruppen. Dessa är 
Dstny SE, Rlvnt, Wahoo, Lactigo och Enervit. 
 

Viktigt steg att ta plats i SM-vecka vinter 
Vi blev under 2022 utvalda att vara med på den SVT-sända SM-veckan i Skövde 2023. Det är en 
väldigt roligt och också en utmaning för oss. Vi kommer att testa ett helt nytt format under SM 
som vi tror kommer att bli väldigt uppskattat. Det är också en utmaning att skaffa all utrustning 
till Skövde. Det kommer att bli 15 herrar och 15 damer kommer att få tävla om titeln, på plats. 
 

Allt fler vill tävla i E-cycling och grenen utvecklas  
Vi märker att det är fler som vill tävla och utveckla sporten vidare. Vi välkomnar såklart detta 
och tittar hela tiden på hur vi kan förbättra oss och utveckla sporten. Det som märks är att det 
också börjar komma fler plattformar som vill ha uppmärksamhet.  
   E-cycling är en ung sport men vi har tagit STORA steg framåt under denna säsong. Svenska 
cyklister tillhör världseliten inom E-cycling. Men inte bara när det gäller spets, utan också i 
bredd. Det har varit otroligt mycket jobb med att få allt att fungera men vi är så nöjda med vad vi 
och cyklisterna har presterat.  
   Vi känner att vi har tagit några rejäla kliv framåt denna säsong och är väldigt laddade inför 
kommande säsonger. 
 

Grengrupp E-cycling 2022 
• Ordförande: Conny Björnehall. 

• Ledamöter: Martin Björgvik, Ann-Louise Ingvarsson, Mattias Reck, Alexander 
Wetterhall. 

• Adjungerad styrelserepresentant: Linda Tufvesson. 

 

5.5.1 LANDSVÄG 
Verksamheten i stort   
Under säsongen 2022 så har vårt fokus varit att åka ut på landslagsuppdrag med Juniorer och 
U23. Vi har även kört några uppdrag där vi har tagit med några cyklister från elitklassen.  
   Vår målsättning har varit att tävla mycket utomlands och på så sätt hitta en tuffare matchning 
som utvecklar cyklisterna, samt att köra in UCI-poäng för VM platser och vara med och köra om 
topplaceringar på UCI tävlingar och Nations cup.  
   Efter två år med pandemin/covid-19 så har detta varit en säsong som har rullat på bra. 
Säsongen blev lång och våra cyklister fick många fina möjligheter att visa upp sig och tävla 
internationellt. Vi kunde känna av under säsongen att många av våra cyklister hade tävlat lite 
mindre under pandemiåren. Vi hade också ett generationsskifte i herr U23, killarna födda -99 
gick upp i herr elit. Detta innebar att vi satsade ungt i denna klass och tävlade med många som 
var första års elit.  



 

Rekrytering under året 
Två veckor innan tävlingssäsongen drog i gång så hade vi ett läger i Skara där vi bjöd in juniorer 
och U23, tjejer och killar. Detta var ett väldigt lyckat läger där vi träffades och tränade 
tillsammans klass för klass. Vi föreläste även om landslaget, vi tog upp förutsättningar och 
förväntningar.  

   Vi bjöd även in till ett läger inför säsongen 2022 på Bosön den 3–5 december 2021. Detta läger 

var mer som en kickoff inför kommande vinterträning och säsong. Vi samlades på Bosön för att 
gå igenom lite alternativträning. Vi fick hjälp med styrketräning av Jesper Sjökvist på SOK och vi 
fick gjort fystester och vi fick kostrådgivning med hjälp av Daniele Cardinale och hans gäng. Vi 
fick även här möjligheten att gå igenom våra förväntningar och krav inför säsongen 2022.  
  

Summering av 2022 

Totalt blev det 58 tävlingsdagar i UCI-kalendern, 8 Nations Cup, 10 etapplopp, 5 
endagarstävlingar samt två EM och ett VM. Vi körde även ett ungdoms-OS/EYOF tillsammans 
med SOK där vi hade med tre 16-åringar, en tjej och två killar. 
   Resultatmässigt under året så är det tjejerna som har kört bäst. Se exempelvis ganska många 
topp 10-resultat nedan  
   Under säsongen har vi haft 44 cyklister och 17 ledare med ute i landslaget 2022.  

Topplaceringar med landslaget 2022 
 
Emilia Fahlin 
8:a Europamästerskapen 
linjelopp Dam Elit i München. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Emilia Fahjlin hade en   

        riktigt bra sensommar 

        innan en handskada satte  

        stopp för VM-start… 



Nathalie Eklund 

3:a etapp 1 Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 
2:a etapp 2 Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 
1:a etapp 3 Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 
1:a GC Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 

5:a etapp 3a Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
10:a etapp 1 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
 
Jenny Rissveds    

2:a etapp 1 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
1:a etapp 2 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
4:a etapp 3a Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
7:a etapp 3b Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
4:a etapp 4 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
2:a GC Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
 

Julia Borgström (bilden till höger) 

5:a etapp 1 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
5:a etapp 2 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
7:a etapp 3a Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
8:a etapp 3b Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
5:a GC Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
12:a EM linjelopp U23 i Portugal (bilden) 

 

Karin Söderqvist 

7:a etapp 1 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
7:a etapp 2 Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
10:a GC Gracia Orlova UCI 2.2 Dam Elit. 
10:a etapp 1 Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 
 

Clara Lundmark 

3:a etapp 2 Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 
2:a etapp 3 Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 
6:a GC Tour of Uppsala UCI 2.1 Dam Elit. 

 

Jacob Ahlsson 

11:a Europamästerskapen tempo Herr Elit München 
(bilden till vänster). 
 
Hugo Forssell 
6:a etapp 2 Tour of Estonia UCI 2.1 Herr Elit. 
 

Linus Eriksson Kvist 

9:a etapp 1 Tour du loir et Cher UCI 2.2 Herr Elit. 
 

 



Mästerskap under 2022   
7–10 juli             Europamästerskapen Anadia, Portugal 
                                      (junior/U23) 

24–30 juli                   EYOF / Ungdoms-OS (P/F 15–16 år) 
14–21 augusti           Europamästerskapen i München (Elit) 

18–25 september    VM, Wollongong, Australien (U23/Elit), 
                                       Bilden till höger. 

 
Övriga tävlingar med landslaget 2022 
27 mars                      Gent-Wevelgem N.cup Junior /U23  

17 april                       Paris-Roubaix, Frankrike – NCup (Herr Junior) 

6–9 april                     Circuit Des Ardennes UCI 2.2 (Herr U23/Elit) 

13–17 april                Tour du Loir et Cher UCI 2.2 ( Herr U23/Elit)  

22–24 april                EPZ Omloop van Borsele, Holland – NCup (Dam Junior)  

28 april–1 maj          Gracia Orlová Tour UCI 2.2 Dam U23/Elit   

5–8 maj                       Course de la Paix Junior, Tjeckien – Nations Cup (Herr J) 

26–28 maj                  Tour of Estonia, Estland – 2.1 (Herr U23/Elit)      

9–12 juni                     LVM Saarland Trofeo , Tyskland – Nations Cup (Herr J)   
2–4 augusti                 Tour of Uppsala UCI 2.1 (Dam U23/Elit) 

7 augusti                      Vårgårda, Sverige – 1.WWT (Dam U23/Elit) 

2–4 september          GP Ruebliland, Schweiz – 2.1 (Herr Junior)  
9–11 september        Watersley Ladies Challenge Ncup (Dam Junior)  
 

Samtliga landslagscyklister 2022 (totalt 44)  
Damjunior: Alma Johansson, Clara Sundgren, Felicia Israelsson, Ella Wahlström, Stina Kagevi 
Herrjunior: Axel Persmeen, Erik Ekman, Axel Gilljam, Acke Dahlblom, Johan Rydne, Johan 
Borgström, Gustav Lovidius, Max Nielsen, Paul Greijus, Neo Viking, Ville Merlöv, Leo Lounela  
Dam U23: Julia Borgström, Caroline Andersson, Karin Söderqvist, Felicia Bengtsson 

Herr U23: Eric Pedersen, David Larsson, Isac Magnusson, Filip Mård, Hugo Lennartsson, Edvin 
Lovidius, Albin Stålberg, August Höglund,    
Damelit: Emilia Fahlin, Hanna Nilsson, Nathalie Eklund, Jenny Rissveds, Nathalie Säfsten, Hanna 
Johansson, Clara Lundmark, Mathilda Frantzich, Tilde Hammarström 

Herrelit: Lucas Eriksson, Hugo Forssell, Jacob Ahlsson, Linus Eriksson Kvist, Richard Larsén, 
Tobias Ludvigsson,  
 

Landslagsledning under 2022  
Förbundskapten: Lucas Persson  
Assisterande Förbundskapten: Alexander Wetterhall 
Ansvar: Dam Junior/U23/Elit, Herrar Junior/U23/Elit   
 

Samtliga ledare 2022 (totalt 17)  
Lucas Persson, Alexander Wetterhall, Simon Spiesz, Linda Linhart, Martin Eckervad, Magnus 
Bengtsson, Pontus Persson, Mikael Lundberg, Ola Nilsson, Oskar Palm, Karin Lindblom, Anders 
Holmkvist, Jonas Olsson, Fabian Birgersson, Oskar Palm, Mattias Israelsson, Thomas Beijer. 
   



Vinnare på SM i linjelopp i Uppsala 
Damelit: Jenny 
Rissveds, Falu CK 
(bilden till vänster 
från mäktig 
utbrytning) 
Herrelit: Lucas 
Eriksson, 
Gånghester CK 
U23 dam: Julia 
Borgström, CK 
Ringen 
U23 herr: Lukas 
Vernersson, Motala 
AIF Serneke Allebike 
Damjunior: Stina 
Kagevi,  
Länna Sport CK 
Herrjunior: Axel 
Gilljam, CK Ringen 
 

 
 
 
SM kortdistans i Linköping 
Damelit: Johanna Palmqvist, CK Hymer 
Herrelit: Linus Eriksson Kvist, Motala AIF 
Serneke Allebike (bilden) 
 

SM tempo i Björklinge 
Damelit: Nathalie Eklund, Stockholm CK 
Herrelit: Jacob Ahlsson, Motala AIF 
Serneke Allebike 
U23 dam: Julia Borgström, CK Ringen 
U23 herr: Edvin Lovidius, Södertälje CK 
Damjunior: Clara Sundgren, SMACK 
Herrjunior: Axel Gilljam, CK Ringen 
 

SWE Cup-segrare  
Damelit: Karin Söderqvist, Motala AIF CK  
Herrelit: Hugo Forssell. CK Hymer 
Damjunior: Alma Johansson, Mölndals CK 
(bästa svensk) 
Herrjunior: Axel Gilljam, CK Ringen.  

 



Grengruppens arbete under 2022 
Under 2022 så kom säsongen i gång igen efter 2 tuffa år med pandemi som begränsat tävlandet i 
Sverige. Det kördes 6 SWE-Cup deltävlingar ifrån april till augusti. Uppsala CK arrangera 
Ungdoms-SM, Elit-SM och Masters-SM i centrala Uppsala. Nedan återfinns vinnarna i de tre SM-
tävlingarna och SWE Cup när det gäller damelit och junior. 
   Kortdistans-SM arrangerades i centrala Linköping med hjälp av SM-veckan och CK Hymer 

Vi testade tävlingsklassen ABCD i Kinnekulle. Tyvärr så var det nästan inga damer till start. Vi 
pausar ABCD-klasser i samband med SWE Cup 2023. 
   Vi kunde också märka att även om pandemin var över så fick våra arrangörer det tufft, vi har 
märkt att det har varit färre deltagare på tävlingarna och det har varit svårare att få tag i 
funktionärer. 
 

Grengrupp landsväg 2022 
Grengruppsansvarig:  Lucas Persson förbundskapten. 
Ledamöter: Alexander Wetterhall, Marie Rydne, Stefan Lindgren, Kristoffer Nennestam. 
Styrelserepresentant: Marie Rydne.  
Cyklistrepresentanter: Sara Olsson, Hugo Forssell. 
Ansvarfördelning i gruppen: SWE Cup och SM Lucas Persson, Alexander Wetterhall,      
kommissariefrågor Kristoffer Nennestam, master Stefan Lindgren, ungdomsfrågor och övrigt är 
gemensamt ansvar. 

5.5.2 MASTERS 
Verksamhetsåret 2022 har varit ett år som vi vill benämna med att det kunde varit bättre. 
Rapporten i sin helhet kommer att visa på mycket liten uppslutning på tävlingar nationellt. 
Masters är tyvärr inte den stora gruppen längre som löst tävlingslicens 2022. Antal 
masterslicenser på herrsidan var 1237 och på damsidan 131. Tyvärr har inte de licenserade 
cyklisterna kommit tillbaka efter vårt långa uppehåll på grund av coronapandemin. 
   Tävlingstillfällena har också blivit färre. Vi ser en mindre vilja hos arrangörerna att anordna 
tävlingar. Vi misstänker att det är de ökade kostnaderna som tyvärr gör att cyklisterna stannar 
hemma. Vår plan är att försöka skaffa mera info om varför under 2023. 
   2022 arrangerades Nordiska Mästerskapet Masters, NMM, i Danmark. Deltagarantalet från 
Sverige var minimalt, Vi fick med oss några pallplatser.  
    Deltagandet från Sveriges sida kan bero på att vi inte längre har något landslag. Cyklisterna får 
stå för alla kostnader själva. Beslut om att inte delta med något landslag togs med övriga 
deltagandes länder. De ser också en stor minskning bland sina masterscyklister. 
 

Här är alla SM-vinnare   
Svenska Mästerskapet Masters, SMM, ingick i år i en så kallad mästerskapsvecka för alla klasser, 
elit, junior, ungdom, masters och paracykel. Arrangörskapet stod Uppsala för.  
   En bra arrangör med bra banor i Björklinge och Uppsala. Här är alla svenska mästare från SM-
dagarna i Uppsala: 

 
Masters-SM tempo: 

• D30: Jenny Asplund, Hudik Triathlonklubb 



• D40: Cecilia Hansen, Norbergs CK 
• D50: Jenny Eliasson, Västerås CK  
• D60: Kristina Anund, Mjölby CK 
• H30: Victor Andersson, CK Team Elgiganten Piteå 
• H35: Anton Steen, CK Valhall 
• H40: Peter Eggertsen, Sumo CC 
• H45: Mats Snygg, CK Bure 
• H50: Tomas Åström, Vännäs CK 
• H55: Roger Claesson, Östersunds CK 
• H60: Martin Collander, Förening Rocket Racing 
• H65: Krister Bergström, CK Valhall 
• H70: Jan Jonsson, CK Ceres 
• H75: Lars Nordin, SMACK 

Masters-SM linjelopp: 
• D30: Jenny Asplund, Hudik Triathlonklubb 
• D40: Sara Hedberg, Ängby CC 
• D50: Anna Svärdström, CK Valhall 
• H30: Fredrik Olsson, CSK Ludvika 
• H35: Jonatan Bejman, Östra Aros CK 
• H40: Jonas Berlin Klintberg, Beijers Coaching CK 
• H45: Mathias Lemorne, CK Öresund 
• H50: Gabriel Nyström, CK Sundet 
• H55: Jonas Bohr, Cellexir CC 
• H60: Stefan Kuhl, Cellexir CC 
• H65: Krister Bergström, CK Valhall 
• H70: Jan Jonsson, CK Ceres 
• H75: Lars Nordin, SMACK 

SWE Cup Master 
I SWE Cup Master ingick i årets upplaga 12st deltävlingar Då inkluderade vi även SM. Totalt hade 
vi 822st startande herrar och 96st startande damer. 
 

Mastersrådet har under året…  
• …genomfört digitala möten, åtta till antalet. 
• …genomfört några möten i samband med deltävlingar i SWE Cup Master 
• …sammansatt Masters-Cup tävlingsprogram för 2022 
• …delarrangerat Masters-cupavslutning  
• …varit bollplank för Sveriges masterscyklister under hela året  
• …kontakter med SCF och arrangören inför Masters-SM 
• …informerat löpande på vår hemsida   
• …representerat vid Nordiska Masterkommitténs möte i Danmark och Norge.  
• …info och kontakter med deltagarna inför Nordiska Master Mästerskapet  
• …varit ansvarigt för landslagsuttagning 
• …ansvariga av fördelning av Wild Card till VM 
• …samarbete med UCI angående av olika Wild Cards som tillfaller Sverige 
• …ansvarat för anmälningar av svenska deltagare till VM  



Utvärdering av mål för verksamheten 
Vår målsättning under detta år var bland annat fokus på att öka antalet veteranlicenser som då 
även skulle innebära ett ökat antal tävlande. Resultat: Inte bra. 
   Sedan var målet att genom samarbete med olika cykelklubbar bygga upp tävlingsprogrammet i 
SWE Cup Master med tävlingar av hög kvalité så våra Masters kan möta den konkurrens som 
finns i internationella tävlingar som till exempel Grand Fondo World Series UCI Championship 
amatör-VM och Nordiska Mästerskapet Masters.  
   Stora framgångar i Grand Fondo World Series UCI Championship, amatör VM; två silver samt 
många framskjutna placeringar. Lagsbrons i Nordiska Mästerskapet Masters i Danmark. Godkänt 
deltagande i Master SM. Tolv deltävlingar i SWE Cup Masters med ganska få deltagande cyklister. 
 

Mastersrådet 2022 
Masterrådet har under året bestått av Stefan Lindgren, Patrick Svensson, Håkan Johnsson och 

Eva Gustavsson. 

5.6 MOUNTAINBIKE 
Ett spännande år med nya vindar på MTB-fronten 
2022 skulle bli året då en 
ny organisation skulle 
stiga in på MTB-sidan. 
Petter Mattsson (bilden) 
som förbundskapten med 
övergripande ansvar och 
Felix Beckeman som 
förbundskapten för 
Gravity-grenarna. Till vår 
hjälp finns Malin 
Lindgren Henttonen som 
har nationellt 
tävlingsansvar men även 
ett utvecklingsansvar 
inom MTB.  
   Säsongen 2022 har varit 
en kanonsäsong på flera 
plan. Vi har börjat gå ur 
pandemin och kan i vissa grenar och klasser se att vi till och med är uppe och nosar på 
deltagarsiffror likt de nivåer vi hade innan pandemin.  
   På landslagsfronten så har vi fått se GLÄDJANDE prestationer under 2023. ”En sällan skådad 
samling med dagar i slutet av juni och början av juli kommer jag själv ihåg bäst”, säger Petter 
Mattsson. Bröderna Zwar åkte fint på EM i Downhill i Maribor, bägge topp tio. Några dagar 
senare tog både Linn Gustafzzon och Leo Lounela EM-brons i XCC. Sedan kryddade EM-truppen 
med ytterligare två topp tio-platser. Junioren Casper Casserstedt var sexa i XCE-EM i herrelit och 
en nionde från Oscar Lind i U23 XCO. Resultatet: nio topp tio-placeringar under åtta dagar! 



   På VM så körde hade vi flera fina står över de flesta och var Oliver Zwars sjätteplats på VM i 
Downhill i Frankrike och Ella Holmegårds VM brons i XCE i Barcelona (bilden). 
   I världscupen har vi utanför landslagets regi fått se Jenny Rissveds visa väldigt fin form när 

hälsan var på hennes sida. 
Projektet mot Paris-OS 
inleddes under året och 
kvotplatsen för Sverige ser 
tryggare ut än på länge. På tal 
om världscup så fick vi under 
juni månad bevittna en XCE-
världscupsdeltävling på 
svensk mark när en deltävling 
arrangerades i Falun på 
Lugnet. Glädjande att 
världseliten hittade till 
Sverige och än mer glädjande 
att våra svenska cyklister 
kunde anta utmaningen från 
de erfarna proffsen! Efter 

pandemin har allt fler har både vågat och kunnat tävla internationellt igen vilket är glädjande. 
Många har samlat på sig viktig erfarenhet och flertalet av våra unga landslagscyklister har växt 
med utmaningen från tävling till tävling! 
    Vi har i haft en hoppgivande säsong att bygga vidare mot inför framtiden. På många plan. 
 

Landslagsprogrammet under 2022 
Landslagsprogrammet bestod av världscupdeltävlingarna i Albstadt och Nove Mesto Na Morave. 
Sedan var det dags för en mästerskapsperiod med EM i XCO, XCC, XCE och XCR i Portugal, EM i 
XCM i Tjeckien, VM i XCO, XCC i Frankrike och VM i XCM i Danmark för att avslutas med XCE-VM 
i Spanien. Under hösten fick tre förstaårsjuniorer också köra en Junior series i Frankrike. 
XCO-EM: Sju cyklister till start. Med Oscar Linds nionde plats i U23-klassen som bästa resultat  
XCC-EM: Fem cyklister till start och Både Linn Gustafzzon (damelit) och Leo Lounela 
(herrjunior) körde hem brons. 
XCE-EM: Tre cyklister till start. Junioren Casper Casserstedt in som sexa! 
XCR-EM: Ungt lag som rullade in på plats nio. 
XCO-VM: Ett varmt mästerskap som kantades av sjukdomar. Både Jenny Rissveds och Linn 
Gustafzzon fick avstå sitt lopp. Juniorerna körde hoppingivande med Tilda Hylén in på plats 12 
och Leo Lounela in på plats 16. Totalt nio cyklister på plats men sju som kunde tävla. 
XCC-VM: Även här fick Jenny Rissveds stå över på grund av sjukdom. Linn Gustafzzon höll 
svenska flaggan högt och kom in på plats 16. 
XCE-VM: Fyra cyklister till start i ett varmt Barcelona var Ella Holmegård knep ett VM-Brons! 
XCM-EM: Två cyklister till start med Jennie Stenerhag in som 16:e 
XCM-VM: Fem cyklister till start på VM i Danmark. Terese Andersson in på plats 21. 



Svenska mästare i XC-grenarna  
XCO dam elit: Jenny Rissveds, Falu CK 
XCC dam elit: Jenny Rissveds (bilden) 
XCE dam elit: Ella Holmegård, Mölndals CK 
XCM dam elit: Nellie Larsson, Bukten MTB 
XCO herr elit: Viggo Karlsson, Varbergs MTB 
XCC herr elit: André Eriksson, Varbergs MTB 
XCE herr elit: Edvin Lindh, Team Ormsalva  
XCM herr elit: Emil Lindgren 
XCO damjunior: Tilda Hylén, Falu CK 
XCC damjunior: Tilda Hylén 
XCO herrjunior: Edvin Elofsson, Mjölby CK 
XCC herrjunior: Noel Olsson, CK Sundet  
XCM herrjunior: Oliver Vesterlund, CK Antilopen 

 
Segrare i SWE Cup 
Herrar elit: Emil Lindgren, Serneke Allebike SK 
(hade en riktigt stark SWE Cup-säsong, bilden är  
från avslutningen i Hallbyrundan) 
Damer elit: Emma Belforth, CK Master 
Herrjunior: Edvin Elofssson, Mjölby CK  
Damjunior: Tilda Hylén, Falu CK 

 
 
Fint år för våra gravitydiscipliner 
Ett nytt fint år bland våra gravitydiscipliner. Enduro fortsätter att utvecklas både nationellt och 
internationellt. Internationellt saknades de senaste årens absoluta toppresultat men i stället fick 
se ett internationellt tävlande på bred front från våra Enduro åkare som därmed samlat på sig 
viktig och nyttig erfarenhet för kommande år.  
   Nationellt så har tävlingsverksamheten fortsatt att växa och man har även testat på nya 
tävlingsformen Enduro sprint. Landsverksamheten under 2023 har i stor del baserats på bidrag 
åt internationellt tävlande cyklister men vid säsongen höjd punkt Nations Trophy var 
förbundskapten Felix på plats nio tycken svenska cyklister. 
Nationellt så har SWE Cup Enduro fortsatt vara en cup som drar till sig stora massor med 
cyklister från elit till motionär. 
   I Downhill har vi under året sett de främsta prestationerna av en svensk utförscyklist på 
många år då Oliver Zwar vid upprepade tillfällen kört in topp tio i världscupen och som pricken 
över i blev han sexa i VM i franska Les Gets. I åldrarna under så har även ett par juniorer visat 
framfötterna med fina prestationer på Europacupen.  
   Likt Enduro så har landslagsverksamheten mest fokuserat runt att ekonomiskt stötta de som 
tävlar internationellt förutom ett uppdrag i Norska Voss och VM i Les Gets.  
   Downhill-SM ordnades under 2022 tillsammans med Norge i Norska Hafjell. Ett lyckat 
samarbete som vi kommer att fortsätta bygga vidare på för att kunna utveckla Downhill till nästa 
nivå i Sverige. 
 



Svenska mästare gravity 2022 
Enduro herrelit: Oliwer Kangas, Falu CK 
Enduro damelit: Filippa Ring, Trailstore Collective BC 
Enduro herr U21: Olle Johnsson, Specialized Concept Store CK 
Enduro dam U21: Felicia Henttonen, Länna Sports CK 
Downhill herrelit: Oliver Zwar, ML Sportsclub (bilden) 
Downhill herrjunior: Walle Tunsved, ML Sportsclub 

SWE Cup-segrare Enduro 
Herrelit: Gard Brovold, Norge 
Damelit: Ingun Sthål, Göteborgs stigcyklister 
Herr U21: Noa Jonsson, Sigtuna Sportsclub 
Dam U21: Felicia Henttonen, Länna Sport CK 
 
 

Grengrupp MTB och Gravity 
Grengruppens arbete har under årets mest legat på att följa med och observera hur återgången 
till en hel säsong igen efter pandemin. Helhetsintrycket är positiv och bredden underifrån de 
yngre klasserna ser väldigt lovande med tanke på att vi haft två säsonger av mer sparsamt 
tävlande! Glädjande också att många arrangörer hittat tillbaka sina evenemang som i vissa fall 
tvingats gå i paus under en eller två säsonger. 
   Under säsongen fick vi följa med SM tävlingarna i XCE på SVT i samband med SM-veckan vilket 
var ett positivt inslag som vi hoppas kunna utveckla mer framöver. E-bike fanns med på stora 
tävlingen Gotland Grand National (GGN) för andra gången. Även glädjande att nyformade 
grengruppen för Gravity fick se ett SM tillsammans med Norge i Downhill. 
   Under säsongen ordnades flera ungdomsläger med inriktning XC och Enduro. Dessa läger var 
väldigt omtyckta och anmälningstrycket var så stort att alla som ville delta inte kunde delta.  
Deltagarsuccén från Cykelspelen i Falun där, Felix Beckeman fick hålla fyra clinics en dag för att 
alla skulle kunna vara med, upprepade sig när det var dags för höstläger och Linn Gustafzzons 
XCO-läger mycket snabbt blev fulltecknat.  
 
 

Tre grengrupper MTB 2022 
XCO: 
Ledamöter: Petter Mattsson, Roger Karlsson, Linn Gustafzzon, Matthias Wengelin, Mikael 
Nystrand. 
XCM: 
Ledamöter: Petter Mattsson, Lasse Strand, Jennie Stenerhag, Calle Friberg, Magnus Rydhult, 
Tommy Höglund och Bo Mann. 
Gravity: 
Ledamöter: Felix Beckeman, Malin Lindgren, Geir Inge Folkestad, Josefin Björkman, Oliwer 
Kangas och Mikael Nystrand. 
Styrelserepresentant: Thomas Backteman i såväl XCO, XCM som Gravity. 



5.7 PARACYKEL 
Landslag paracykel har kört sju tävlingar 2022 
Landslag paracykel har kört sju tävlingar på landsväg och bana 
under säsongen. Tre världscuper, C1, EM och VM på landsväg, 
C1 och VM på bana. Vi hade representation för första gången på 
EM landsväg som arrangerades i Österrike. Anna Beck vann 
båda EM titlarna med tempo och linjeloppen.  
   Louise Jannering har under säsongen kört med tre piloter med 
Catrin Nilsson (bilden efter VM-bronset), Jenny Asplund och 
Jenny Eliasson. Landslagsverksamheten har varit drabbad av 
sjukdomar och skador under säsongen, där främst våra herrar 
har dragits med postcovid och skador. Men även dubbla 
regerande världsmästaren, Anna Beck, missade såväl 
världscupen som VM i Kanada helt.  
   Vi har fortsatt att utveckla arbetet för aktiva och deras tränare 
med resurser från RF elitidrottsstöd. Helgen 18–20 november 
hade vi en samling med aktiva och tränare i en kickoff mot Paris 2024 på Bosön. Philip Lindau är engagerad som ”Performance manager” i satsningen mot Paris 2024.  
   Aktiviteter och tävlingar har varit möjligt med bra stöd och 
support från Sveriges Paralympiska Kommitté. 
 

Cyklister i landslag paracykel 2022 
Anna Beck, Skoghalls CK (bilden 
när hon vinner 
världscupspremiären i 
världsmästartröjan) 
Louise Jannering, SMACK 
Daniel Strandberg, Bike4Life CK 
Henrik Marvig, Jönköpings CK 
Jenny Asplund, Hudik Triathlon 
Club 
Jenny Eliasson, Västerås CK 
Catrin Nilsson, Athletic Club Salt 
Lake 
Kristoffer Ståhl, Jönköpings CK 
 

 
Svenska mästare landsväg  

• Anna Beck, Skoghall CK Hammarö, tempo racer.  
• Louise Jannering, SMACK/Catrin Nilsson, Athletic Club Salt Lake, tempo tandem. 
• Peter Malmberg, CK Bure, tempo handcykel. 
• Anna Beck, Skoghall CK Hammarö, jaktstart racer. 
• Daniel Strandberg, CK Bike4Life, kilo racer. 



Svenska mästare bana 2022 
• Daniel Strandberg, CK Bike4Life, Kilo racer  
• Daniel Strandberg, CK Bike4Life, Förföljelse racer 
• Jörgen Gustafsson Långareds Bois/Magnus Ekström Velodrom CK, Kilo Tandem 
• Jörgen Gustafsson Långareds Bois/Magnus Ekström Velodrom CK, o Tandem 

Internationella medaljer 
• Anna Beck, Skoghall CK Hammarö, EM-guld tempo i Österrike 
• Anna Beck, Skoghall CK Hammarö, EM-guld linje i Österrike 
• Louise Jannering SMACK/Catrin Nilsson, VM-brons tempo i Kanada 

Grengrupp paracykels aktiviteter under året 
Grengrupp paracykel har genomfört sju digitala möten under året. Projekt Ledstjärna startade 
med medel från Svenska Spel och Tillsammans för fler i rörelse med Anna Beck som 
projektledare. Projektet har varit verksamma vid flertalet aktiviteter och har tillsammans med 
föreningar arrangerat två Inspirationsdagar Paracykel, 12 juni i samverkan med CK Bure och 
Mölndals CK på motorbanan i Falkenberg.  
   Den 12 november arrangerades Inspirationsdag i Örebro och Tybblelundshallen i samverkan 
med CK Armkraft. Vi har varit på två rekryterings aktiviteter som Svenska Paralympiska 
Kommittén och Skolpedagogiska specialinstitutet arrangerat för personer med 
rörelsenedsättningar och synnedsättningar. 
   Vi har haft samverkan med Paratriathlon med aktiviteter och utrustning. Samt är med i ett 
utvecklingsarbete med dem och Fritidsbanken för att det ska finnas paracyklar på fler platser 
hos Fritidsbanken i landet. 
   Föreningarna SMACK och Fredrikshof arrangerade två UCI C1 tävlingar med Swedish 
Paracycling weekend 30 april och 1 maj. 
Svenska mästerskap arrangerades med tempo i Uppsala under SM veckan, SM Jaktstart racer 
under SM Sommarveckan i Linköping och SM bana i Falun. 
Grengrupp paracykel har träningar under höst/vinter på Zwift på torsdagar kl. 18.00 med Club 
Paracykel se. 
 

Grengrupp paracykel 2022 

Koordinator och förbundskapten: Michael Lindgren 
Ledamöter: Karl Utterhall, Eva Zahawi, Henrik Marvig, Michael Anderson, Eric Poignant, Anna 
Beck. 
Adjungerad styrelserepresentant: Milla Jonsson 

5.8 TRIAL 
Säsongen 2022 har varit framgångsrik för landslag trial. Två världscuptävlingar och VM har 
genomförts, samtliga tre med svensk medalj genom Hilda Andersson. Därutöver har grengrupp 
trial arrangerat ett antal träningsläger samt fortsatt med ett idrottspsykologiskt arbete under 
ledning av Annie Söderberg. Utvecklingslaget har under 2022 ingått som en ordinarie del i 
landslaget.  
   Svenska Cykelförbundet söker i skrivande stund en ersättare efter ett antal framgångsrika år 
för landslaget med Mats Hult på förbundskaptensposten. 



Landslaget har under 2022 bestått av: 
Hilda Andersson, Arvika IS (bilden) 
Nadine Kåmark, Partille TK 
Alexander Karlsson, Hawkhills TK 
Joacim Lundgren, Partille TK 
Ludvig Andersson, Arvika IS 
Tobias Hult, CK Dainon 
Rasmus Lidén, Tranemo CS 

 
Bästa placeringar internationellt 2022 
Hilda Andersson, Arvika IS: 

• 3:a världscupens båda deltävlingar i Spanien och 
Danmark I damelit. 

• 3:a världscupen totalt I damelit. 
• 3:a VM i Abu Dhabi, även det i damelit 

Ludvig Andersson, Arvika IS:  
• 7:a junior-VM I Abu Dhabi, en placering från final.  

Team Sweden (Ludvig Andersson, Hilda Andersson, 

Tobias Hult, Joacim Lundgren):  
• Femma på VM i Abu Dhabi (bäst bland nationerna 

som inte hade fem cyklister i laget). 
 

Svenska mästare  
i trial 2022: 
SM inomhus (Piteå) 
senior elit: Ludvig 
Andersson, Arvika IS 
(bilden till vänster). 
SM utomhus (Svenljunga), 
herr elit: Alexander 
Karlsson, Hawkhills TK. 
Dam elit: Hilda Andersson, 
Arvika IS. 
Herrjunior: Ludvig 
Andersson, Arvika IS. 

 
 

Grengrupp Trial 2022 
Ordförande: Stefan Lidén  
Ledamöter: Christian Andersson, Nadine Kåmark. 
Förbundskapten och ansvarig för elitverksamheten: Mats Hult 
Adjungerad styrelserepresentant: Stefhan Klang. 
 



6 KOMMITTÉER OCH 
ARBETSGRUPPER  

6.1 UTBILDNING  
Under våren och tidig höst 2022 har arbete pågått med att bygga upp förbundets digitala 
utbildningar på den digitala utbildningsplattform förbundet beslutade att använda sig av.  
Med start i april 2021 ingick förbundet ett samarbete med House of Minds som den externa 
leverantören i framtagandet av de digitala utbildningarna. Vi har tagit fram tre stycken 
tävlingsledarutbildningar, för MTB, landsväg och övriga grenar. Efter det arbetet under juli – 
augusti så har vi även tagit fram en ny ungdomstränarutbildning som innehåller en grund del 
med två fördjupningar en för barn och ungdom och en för junior.  
   Den första utbildningsdeltagaren anmälde sig till utbildning i början av maj och fram till 15 
december 2022 har vi haft följande antal anmälda till våra utbildningar.  

• Tävlingsledare MTB, 44 anmälda. 

• Tävlingsledare LVG, 12 anmälda.  

• Tävlingsledare övriga, 6 anmälda.  

• Ungdomstränarutbildning grundkurs, 127 anmälda. 
o Fördjupning barn och ungdom, 115 anmälda. 
o Fördjupning junior, 40 anmälda. 

I början av oktober genomfördes grundkurs för kommissarier för MTB och CX samt landsväg och 
CX med totalt 6 deltagare. Vi öppnade i mitten av september även upp möjligheten för att 
föreningar kunde köpa utbildningsvoucher för att kunna nyttja möjligheten till återstartsstöd för 
utbildnings-kostnaderna under 2022.  
   Totalt har 26 föreningar tagit vara på denna möjlighet och köpt vouchers. Dessa föreningar har 
köpt utbildningsplatser enligt följande: Ungdomstränare grundutbildning 105 platser, 
fördjupning barn och ungdom 95 och fördjupning junior 47 platser. När det gäller tävlings-
ledare ska 13 personer gå MTB, landsväg 4 platser och Tävlingsledare övriga 4 platser. 

6.2 ANTIDOPNINGKOMMITTÉN 

• Vår huvuduppgift under verksamhetsåret har varit att på olika sätt stödja aktiva och 
ledare så att vi undviker positiva dopingärenden. Det sker bland annat genom 
information om vad som gäller inom området.   

• Sportchef/förbundskapten har informerat landslagsaktuella cyklister och ledare vid 
sammankomster. Denne har också lämnat information till ADSE (Antidoping Sverige) 
gällande läger och andra sammankomster som kan vara lämpliga för dopingtester.   

• Vi har även detta år deltagit vid Svensk ADSE:s årliga konferens för SF:s 
antidopingansvariga.   

• Den största arbetsuppgiften har varit att svara på frågor från enskilda personer. 
• Kommittén har under 2022 bestått av Ulf Näslund (ordförande) samt ledamöterna   

Thomas Nilsson (RF Dopingkontrollansvarig) och Lucas Persson. 



6.3 DISCPLINNÄMNDEN 
• Det har varit glädjande få disciplinärenden under pandemiåren och trenden fortsatte 

minst sagt under 2022.   
• ”Vi har inte haft ett enda ärende i år”, rapporterar disciplinnämndens ordförande Martin 

Schwitzgold. 

• Disciplinnämnden har under 2022 fortsatt utveckla sitt arbetssätt och kompetens för 
handläggning av disciplinärenden genom att utbilda ledamöterna. Alla ledamöter har nu 
gått kursen i Idrottsjuridik, vilket var oerhört uppskattat och lärorikt. Vi har också i 
samband med denna kurs haft en träff där vi uppdaterat vårt sätt att arbeta och våra 
handläggningsrutiner. 

• Disciplinnämnden har under 2022 bestått av ordförande Martin Schwitzgold samt 

ledamöterna Ulf Näslund, Thomas Nilsson, Annika Klyver och Jacob Ceder. 

6.4 KOMMISSARIEKOMMITTÉN 
Kommissariekommittén har arbetat med följande under året: 

• Uppdaterat de svenska tävlingsreglerna i enlighet med UCI:s regler. 
• Uppdaterat TR i enlighet med de beslut som förbundsmöte och styrelse fattat. 
• Genomfört grundutbildning för kommissarier LVG/MTB/CX. 
• Genomfört fortbildning digitalt för kommissarier inom LVG/MTB/CX/BMX. 
• Genomfört 

seminarium för 
nationella 
kommissarier i LVG, 
MTB och BMX. 

• Utsett och bekostat 
kommissarier till 
svenska mästerskap, 
cuptävlingar, UCI-
tävlingar. och andra 
större tävlingar. Vi 
har också hjälpt 
några av distrikten 
att ta ut 
kommissarier till 
nationella tävlingar. 

• Deltagit i samarbetet i Nordic Cycling. Kenneth Simonsson har varit vår representant, 
samt ansvarig för landsvägsverksamheten i Nordic Cyclings kommissarieverksamhet. 

• Varit remissinstans inför beslut om mästerskapsarrangemang. 
• Vi har under året kontinuerligt bistått kansliet med att besvara inkomna frågor från 

cyklister och föreningar. 
• Sanktionerat tävlingar och motionslopp i Swecyclingonline.se. 
• Kommitténs medlemmar har under 2022 varit: Kenneth Simonsson (ordförande), 

Mirella Ehrin, Bo Lövstrand, Kristofer Nennestam, Mikael Nystrand och Johan Waltari. 
Adjungerad från styrelsen: Milla Jonsson (från oktober). 



7 MARKNAD OCH 
KOMMUNIKATION 

7.1 SÅ HAR SCF NÅTT UT UNDER 2022 
Våra kommunikationskanaler 
Hemsidor: www.scf.se, cykel.indta.se 
Nyhetsbrev: Via Mail Chimp, start december 2022. 
Facebook: SWE Cycling (huvudkanal. Dessutom infofunktion för grengrupper i SWE Cycling 
BMX, Paracykel, MTB, Cykelcross och Masterscyklister.  
Instagram: SWE Cycling (huvudkanal). Sedan har grengrupp MTB, Trial, CX, Paracykel, BMX-
landslaget och Gravity funnits under 2022 med egna konton.   
Linkedin: Svenska Cykelförbundet. 
Youtube: SWE Cyclings Youtube-plattform.  
Pressrum: Via TT  
Indta: Tävlingskalender för samtliga åtta grenar återfinns på www.indta.se. 
Resultatservice: www.sportstiming.se/scf och www.Swecyclingonline.se  
Idrottonline: Idrottonline/svenska-cykelförbundet 
Cardskipper: Plats för kortlösa licenser men även andra funktioner. 
 

Minskning på SCF.se, stor ökad räckvidd på SWE Cyclings Facebook  
Hemsidan, SCF.se är fortsatt viktig, för att ge information, kunna presentera både sporten och 
dess aktiva på ett djupare plan och ge allt bättre plats för våra samarbetspartners att synas. Vi 
har jobbat hårt när det gäller alla dessa områden under 2022.  
    SCF.se följer den negativa utvecklingen att antalet sidvisningar sjunker Det gör givetvis sociala 
medier desto viktigare för att nå ut och där är det i stället mycket stora ökningar, främst när det 

gäller räckvidden – men också i antalet följare samt frekvens och likes.   

   Utvecklingen på vår största Facebook-plattform SWE Cycling är mycket glädjande. Vi hade 31 
december 2022 11 995 följare, vilket var en ökning med 11 procent gentemot förra året.  
   Vi har valt att ge ganska mycket information även på SoMe, vilket är en delförklaring till 

hemsidans minskning då FB – i konkurrens med Instagram händelse – är det starkaste verktyget 

för att dra trafik till hemsidor. Men vi har också fått väldigt bra siffror för räckvidd på 
exempelvis FB, några exempel:  
  Jenny Rissveds test av landsväg i Gracia Orlová och SM-solosegern på landsväg i Uppsala har 
siffror som vi inte har varit i närheten av på SWE Cyclings Facebook tidigare. Det var närmare 
400 000 ett par dagar. Enskilda toppar kring en kvarts miljon SM-guld XCO och tidigt utlägg 
världscupseger XCE som hade räckvidd på 253 000. Men även i övrigt finns det ett glädjande 

stort spann kring räckvidd 65 000–95 000. I tur och ordning Masters-VM, Julia Borgström i 

bergen med vit ledartröja i Tour de France, Emilia Fahlin förlänger med FDJ-stallet, Linn 
Gustafzzon EM-brons, tandemparet med Louise Jannering VM-brons, Anna Beck EM-guld 
nummer två, Gustav Johansson VM-sjua på bana. 
 

http://www.scf.se/
http://www.indta.se/
http://www.sportstiming.se/scf


Fokus på Instagram under 2022  
Bäst procentuella utveckling när det enbart antalet likes har Instagram. Så här har utvecklingen 
sett ut de senaste åren:  
1 januari 2020: 4 958 följare 

1 januari 2021: 5 440 följare (ökning med 9,7 procent) 

1 januari 2022: 6 077 följare (ökning med 11,7 procent) 

1 januari 2023: 7 019 följare (ökning med 15,5 procent) 

Här ska nämnas att SWE Cycling MTB efter ett ambitiöst år med många liverapporteringar på 
större tävlingar med händelser har över 3600 följare. Det gör att den sammanlagda IG-
plattformen, inklusive övriga grengrupper som är aktiva, kan jämföras med FB.  
   I Instagram har vi en stabil, snabb nyhetsförmedlare med hög lägstanivå – men i räckvidd 
faktiskt fortfarande svag i högstanivå jämfört med FB – när det väl hettar till. På topplistan för 
räckvidd är framgångar för Jenny Rissveds (i år både LVG och MTB) och Julia Borgström högt 
upp med flera nyheter. Men bäst räckvidd var det på en snabb nyhet med enkel färsk bild då 
Lucas Eriksson vann etapplopp i Frankrike. Där var räckvidden 42 000. Under slutet av 2022 har 
vi jobbat mera konsekvens med Instagram händelse för att länka in till hemsidan, se ovan.  
 

Svenska Cykelförbundet lite mera aktivt på Linkedin 

Svenska Cykelförbundet har under 2022 tagit lite mera plats på Linkedin än tidigare. Det har 
funnits kontinuitet, både med individuella användare och SCF:s konto.  
   Men det är absolut önskvärt med en högre frekvens och betydligt fler följare på SCF:s Linkedin 
också än 2022, inte minst när det gäller marknad. 
   Vi har också under 2022 poängterat att Linkedin är ett SoMe där det fungerar väldigt bra att 

använda individuella konton, till skillnad från Facebook och Instagram – enligt vår mening.   

 

Rörlig bild viktigt – stöttning av direktsändningar av SM-arrangemang   
Utöver detta servas tv-bolag som vill veta mera om specifik cykelsport och det blir allt viktigare 
att verkligen ge service med tider och länkar till alla sorters tv-sändningar. Vi haft också fyra 
grenar som har avgjorts under SM-vecka vinter Piteå (trial) och SM-vecka sommar i Linköping 
(XCE, para jaktstart och landsväg kortdistans) där SVT och SVT Play har sänt. 
   Utöver detta givetvis det som sänds på Eurosport, Discovery+ och Red Bull-tv. Att assistera 
med länkar till tv-sändningar blir allt mera efterfrågat.  
   Stöd till olika former av direktsändningar av SM-arrangemang har prioriterats under året. 
Herrjuniorernas och damseniorernas linjelopp vid Uppsala-SM hade mest tittare (runt 7600). 
Men det var exempelvis 2600 som såg de ambitiösa sändningarna från CX- SM på Ring 
Knutstorp. Viktigt för cykelsporten med så proffsiga sändningar som möjligt från SM-tävlingar. 
   Grengrupp E-cycling hade en inspirerad VM-studio i februari; fick över 4900 tittningar på YT 
och FB. Starten på vinterns SWE Cup snittar vi kring 3000 tittningar. SWE Cyclings Youtube-
plattform har fyllts på med cykelcross och paracykel.  
 

Via TT är viktigt för att nå ut – här är siffrorna för 2022 

Via TT är ett bra sätt att nå ut till svensk media, inte minst då man kan göra utskicken 
individuella och därmed nå ut regionalt. Vissa ger just den effekten, andra pliktskyldig info 
medan en tredje kategori får stor räckvidd nationellt. Under 2022 tillverkades 67 
pressmeddelanden med en öppningsgrad på 40 procent vilket, enligt Via TT:s statistik, gav 7293 
sidvisningar och 655 tidningsartiklar som baserades på dessa pressmeddelanden.  



Uppstart med nyhetsbrev just innan årsskiftet 
Utanför hemsida, Sociala medier, nå ut i skriven och rörlig media fortsätter mejl att vara ett 
kraftfullt verktyg för kommunikation. Därför väckte vi liv i nyhetsbrev igen, vill att det ska vara 
en matig sammanfattning på vad som just har hänt och är på gång och i slutet av året kom så det 
första utskicket. Det var uppskattat så det kommer vi att fortsätta med; inte minst viktigt om 
antalet som går in på hemsidan fortsätter att minska.  

7.2 KAM NY ROLL PÅ SCF MARKNAD 

Den 1 mars 2022 infördes en ny roll som Key Account Manager på Cykelförbundet där Fredrik 
Kessiakoff anställdes. Arbetet som gjorts under 2022 har bland annat att varit att underhålla 
befintliga sponsorer, varit en kontaktperson för nya potentiella sponsorer, samt utveckling av 
rättigheter och exponeringsytor kopplade till förbundet.  
   Cykelförbundet har idag fyra övergripande sponsorer, och därtill ett flertal gren- och 
projektsponsorer. Under året har det jobbats med att öka synligheten för dessa på hemsidan, 
sociala medier, i nyhetsbrev, men också i samband med SWE Cup, SM och i andra sammanhang.  
   Löpande interna och externa diskussioner kring kommande strategier kopplade till marknad 
har gjorts. Vi kan konstatera att det finns flera olika delar som kan utvecklas, men som också 
kommer kräva resurser, i alla fall inledningsvis.  
 
 
 
 

Svenska Cykelförbundet tackar våra samarbetspartners under 2022 

 


