
 
 

Verksamhetsberättelse JBCK 2021 
 

• Antal betalande medlemmar under året 74 st, det har minskat med 14 från året 
innan. 

• Tisdagscyklingar har anordnats med klubbmedlemmar som idéella ledare. Detta har 
lockat många cyklister. Vi drog även igång torsdagscykling för tjejer vilket har 
uppskattats och något vi planerar att fortsätta.  

• Vi genomförde en tränarutbildning och hade 4 prova på tillfällen för kids. Planen är 
att utveckla detta till en löpande verksamhet.  

• Parkeringen intill pump track 1 har kommit igång med betalande parkering. Under 
året har vi fått in 26 808:- kronor, varav hälften går till Anders Pers. Vi har även sålt 
ett par årskort för parkeringen.  

• Skyltprogram har kommit upp som finansierades av bygdemedel. Däremot får vi inte 
sätta upp vattenfontänen som planerat så vi har ansökt om att få köpa in en 
förvaringsbod istället att kunna ha klubbens verktyg, tält mm så det är i anslutning till 
skills parken och lättåtkomligt då vi har träningar och evenemang.  

• JBP har erbjudit sig att stå för byggnationen av dirtområdet. Klubben har sökt 
marknyttjningstillstånd av kommunen och är i dialog kring det.  

• Den stora händelsen var årets 2 SM som vi genomförde, det ena i Pump Track och 
det andra i Enduro. Evenemanget startade med en cykelparad av Järvsö 
Hembygdsförening som cyklade i folkdräkter (härlig kontrast till fullfacehjälmarna) 
och Malin Berhagen hälsade alla cyklister välkomna och önskade lycka till. 
Invigningen var mycket uppskattad. Vi hade ett härligt gäng med volontärer som 
gjorde en makalös insats och vi levererade 2 riktigt bra evenemang. Vi fick otroligt fin 
feedback från deltagarna och sponsorerna. Vi blev sponsrade av Red Bull, POC, 
FiveTen, Bikester, Synsam, Trailstore, Järvsöguiderna mfl.  

• Tack vare sponsorintäkterna från SM så ser vår ekonomi mycket bättre ut. 
Avskrivningarna som sker varje år gör att klubben har en förlust i årsbokslutet. 
Vi har några fakturor som släpar från sponsorer men när de väl har betalats så är vi 
på rätt sida om 0:an när det kommer till likviditet - vilket känns fantastiskt. Nästa 
styrelse bör börja arbeta med en plan för återbetalning till Ljusdals Kommun för lånet 
som ska börja betalas 2026 med 200 000:-/år i 10 år.  
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