
 
 

Verksamhetsberättelse JBCK 2020 
 

• Antal betalande medlemmar under året 78 st, ökat med 8 från året innan!  
• Tisdagscyklingar har anordnats med klubbmedlemmar som idéella ledare. Detta har 

lockat många cyklister. Vi har i styrelsen även diskuterat tjejcykling, men inget beslut 
eller genomförande gjordes. 

• Några klubbkvällar har ägt rum då vi bland annat städat och krattat gräs i pump 
tracksen. 

• Parkeringen intill pump track 1 har kommit igång med betalande parkering. Under 
året har vi fått in 21 761 kronor, varav hälften går till Anders Pers. Vi har även sålt 
årskort gällande parkeringen, sammanlagt 8 stycken. Vi fick upp betalstationen på 
slutet av sommaren så vi tror att intäkterna framöver kommer att vara mer. 

• 142 481 kronor söktes från Vindkraftverken, och 100 000:- beviljades! För dessa har 
vi köpt in 4 bord, varav 2 är rullstolsanpassade. De är nu placerade intill pump track 
1. Det ska också gå till ett skyltprogram samt en vattenfontän och om pengarna 
räcker till en grillplats. På skyltarna kommer finnas även en QR kod om man vill vara 
med och bidra till klubben. 

• En bänk skänkes från Simon Ljung som även den är placerad intill pump track 1. 
• Vi sålde 5 klubbtröjor. Vi fick där in sponsorer så som JO Konsult, Svart Publishing AB 

samt Hudikprofil. Det går bra att beställa tröjor även 2021. 
• Hemsidan har setts över med hjälp av Robert Höök på Svart Pist Publishing, tanken är 

att den ska uppdateras ytterligare så vi får in sponsorerna även där. 
• Ett VM-kval i pump track var även i planeringsstadiet, men pandemin ställde till det. 

Men vi blickar framåt och har hälsat arrangörerna att vi gärna står som värd 
framöver. Däremot så fick klubben ett bidrag på 13 000:- som ersättning för 
bortfallen inkomst pga Covid. Vi hade ansökt just med hänvisning till att vi hade fått 
sponsorintäkter mm kring ett VM-kvals arrangemang. 

• Vi hade en del eftersläpande fakturor för Järvsö Skills Park så vi har plus på kontot 
men då vi räknar av det vi har fått från Vindkraftverken så ligger vi egentligen ca 
70 000:- back, vi har dock ”knaprat in” ca 15 000:-. Klubben ansvarade också för att 
betala arrende till markägarna för leder 2019 (betalas 2020) men den kostnaden har 
tagits över av Cykla Järvsö. Från 2020 så betalar klubben endast arrende till Anders-
Pers och till Ljusdals Kommun för mark som nyttjas av Järvsö Skills Park.  

• Klubben hade Sponsringsintäkter på 35 800:-  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Gällande ekonomin så går det åt rätt håll, om än vi har en uppförsbacke. Vi hade en 
mindre förlust i år jämfört med förra året. Avskrivningarna gör att vi har ett än större 
negativt resultat. Pandemin ställer till det gällande att få in sponsring men vi har för 
avsikt att få in löpande sponsorer och även ordna evenemang så att vi kan få in större 
intäkter och hamna på plus, för att så småningom börja betala av lånet till Ljusdals 
Kommun. 
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