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Klubbmästerskap 1999
Nästa nummer utkommer troligtvis i början av år 2000

Ansvarig utgivare: Lennart Eliasson
*******************************************************
Styrelsens sammansättning inför år 1999 är:
Ordförande
Lennart Eliasson
tel: 0455-33 94 20
E-mail: le.el@telia.com
V.Ordförande
Jimmy Sakhnini
tel: 0455-224 10
Sekreterare
Jörgen Nilsson
tel: 0455-176 09
E-mail: Jorgen.N.Nilsson@epk.ericsson.se
Kassör
Björn Eliasson
tel: 046-33 53 25
E-mail: f96be@efd.lth.se
Ledamot
Mattias Mattisson
tel: 0455-169 29
Ledamot
Peter Rymantel: 0455-454 66
Ledamot
Tony Thestrup
tel: 0455-489 78
Suppleant
Magnus Linderoth
tel: 0455-33 33 92
Suppleant
Göran Bjerre
tel: 0455-334 21
*******************************************************

KCK-Styrelse-funktionärer
Klubben behöver förstärkning på flera poster. Du som är intreserad
eller har något förslag på bra kandidater för styrelsearbete eller andra
funktioner inom klubben kontakta gärna Lennart Eliasson 0455339420 eller Tony Thestrup 0455-48978.

Årets mästerskap körs som vanligt vid Bastasjöbanan med start
och mål vid bilskroten, med en herrklass – damklass på 4 varv.
18 man kom till start förra året, trots regn och hagel. En tuff
tävling med mycket prestige, skulle man inte lyckas bli kung för
dagen, finns även chansen att få bli kung i baren. Då vi senare
på kvällen återförenas på någon av stadens restauranger för
gemensam avslutningsmiddag. Här kan vi sitta och ljuga lite om
säsongen som varit samt höras allas satsningar inför nästa år.
För att återknyta till tävlingen,
datum är alltså den 23/10 kl.11:00.
Anmälan görs senast den 17/10,
till Tony Thestrup 0455-489 78, 33 53 67.
Vill ni även följa med ut på kvällen så kan ni göra anmälan till
samma person.
Priset för middagen beräknas till ca: 250kr.
Samling blir vid Kings Crown kl.19:30.

KCK-kläder, OBS! Viktigt
Det är mycket viktigt att de medlemmar som har beställt KCKkläder snarast betalar dessa, annars kommer klubben att hamna i
en besvärlig ekomonisk sits.

Styrelsen har ordet:
Augusti har varit en hektisk cykelmånad. Det började med
Grevaloppet och slutade med Finnmarksturen, två arrangemang
som på olika sätt är höjdpunkterna under säsongen.
Grevaloppet blev precis den succé vi hoppats på, både
arrangörsmässigt och sportsligt. Målsättningen var över hundra
startande, vilket lyckades, vi ökade från 89 till 125 anmälda.
Om det var prispengarna eller tävlingens goda rykte som
lockade låter jag vara osagt. Det goda ryktet lär har stärkts till
nästa år. Vad prispengarna beträffar har vi olika funderingar.
Rent sportsligt blev det också succé då Philip Tavell kom hit
och förgyllde tillvaron iförd sin svenska mästerskapströja.
Finnmarskturen blev också en trevlig tillställning med ett tiotal
cyklister från KCK.
Men tror nu inte att säsongen är över med detta. Än återstår
finalen i Snapphanecupen som vi arrangerar på sedvanlig plats Rödeby skidbacke med omnejd.
Den sista och kanske mest prestigefyllda tävlingen nämligen
klubbmästerskapet som körs på Bastasjöbanan kommer att
avsluta säsongen, så fortsätt träna, klubbträningarna rullar på
som vanligt.
Styrelsen Karlskrona CK

Resersättning
Styrelsen har beslutat om en ny resersättning:
Ersättning utgår med 8kr/mil. För medföljande tävlande utgår
ersättning med 4kr/mil, ytterligare medföljande tävlande ersätts
med 2kr/mil. Ersättning utgår för max 3 personer i bilen.
.

Tävlingsrapporter

Intresseanmälan, Spinning, S.A.T.S.
Om ni är intresserade av att klubben anordnar fram ett avtal om
spinning hos S.A.T.S., meddela:
Tony Thestrup, 0455-489 78, 33 53 67.

Cykellysen
-Pann lampa. Ej batt.
10w + 20w silver eloxerad
-Pann lampa som ovan med 2Ah batteri i cykelflaska och
laddare och väska.
-Lampset med cykel fäste ( 10w + 20w ) med 2Ah batteri i
cykelflaska och ladd.
-Turbokit
Lampset med 2 stora ( 20w + 35w ) 6,5 Ah batteri med fäste i
ramen och ladd.
Silver, Röd, Svart eloxerad
Om ni är intresserad av något av ovanstående kit, kontakta Tony
Henriksson e-mail: tonhen@post.netlink.se eller på träningarna
som vi har. Han har prover att visa så ni kan se hur bra lyse de
ger.

Grevaloppet 8/8 - 1999
Deltagarrekord och storfrämmat ungefär så kan man
sammanfatta årets tävling. Från början var det sagt att hela
Team Cycle Pro skulle komma. Nu blev det ”bara” Philip
Tavell. Philip har varit den stora stjärnan i Proffsteamet.
Han dök upp som nybliven svensk mästare och den enda som
kunde hänga med i hans tempo var Jens Westergren från CK Fix
i Helsingborg. Det blev genast en lucka ned till dom andra
cyklisterna. Philip och Jens höll sedan ihop ända fram till sista
stigen innan mål där Philip kunde rycka. Jens kunde inte svara
men var ändå nöjd med sin andraplats.
Bäste blekingecyklist blev förra årets vinnare Roger Ohlsson
som slutade elva. Bäste KCK:are blev Robert Pap.
Även damklassen lyfte sig något ”hela” fem tjejer ställde upp i
tävlingsklassen - rekord.
Motionsklassen var ingen lekstuga, ett flertal grabbar i 15-16 års
åldern såg till att tempot blev rejält uppskruvat i den klass som
annars är till för dom som vill ta det lite lugnare.
Jag vill också passa på att tacka alla som hjälpte till med
arrangemanget både före, under och efter tävlingen.
Ju mer tävlingen växt, ju mer omfattande har arbetet kring
tävlingen blivit. Därför har vi redan börjat att planera för nästa
år. För att kunna utöka arrangemanget ställs det större krav på
sponsorhjälp. Så har ditt företag eller din arbetsplats intresse av
att hjälpa till med tävlingen, slå då en signal till någon i
styrelsen så att vi kan diskutera någon form av samarbete.
Tävlingsledare Tony Thestrup

Placering Grevaloppet

Finnmarksturen

Tävling
Namn, klubb
Philip Tavell, Team Cycle Pro
Jens Westergren, CK Fix
Andre Ahlbin, Åstorp CK
Christian Hallström, Team City CK
Joakim Ålehim, Kalmar KFUM
Jakob Isaksson, JCK Jönköpning
Calle Nelson, KSK Åseda
Anders Jönsson, KSK Åseda
Jens Larner, Åstorp CK
Olle Nilzen, Hässleholms CK

Tid
2:15:41
2:16:17
2:25:17
2:26:46
2:27:26
2:29:01
2:30:03
2:30:08
2:33:32
2:34:40

Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KCK-cyklister, tävling
Namn
Robert Pap
Stefan Karlsson
Lars Nilsson
Ulf Rickler
Björn Eliasson
Mikael Bengtsson
Jörgen Henriksson
Aris Jahic
Jörgen Jonsbäck

Tid
2:42:39
2:47:20
2:50:19
2:59:14
3:02:34
3:10:35
3:13:57
3:23:03
4:00:12

Placering
19
22
24
35
40
42
44
48
55

Namn,
Robert Pap
Peter Ryman
Mattias Mattisson
Tony Thestrup
Björn Eliasson
Joakim Berggren
Jörgen Jonsbäck

Tid
4:43:51
4:47:53
4:49:26
5:06:58
5:41:37
6:06:08
7:43:35

Placering
125
145
159
281
632
919
1944

2207 kom i mål. Vann gjorde Erik Jungåker, Skövde SK på
tiden 3:57:06,30.
MTB-VM, Åre

Klubben hade två representanter på plats för att skaffa
erfarenheter av ett större arrangemang. De två som besökte Åre
var Björn Eliasson och Mattias Mattisson. En del av
erfarenheterna de fick från mästerskapet kan vi nog ha nytta av i
Grevaloppet.

Tyvärr inträffade ett misstag i resultatlistan för motionsklassen.
Tommy Berggren angav ha brutit men kom i själva verket på en
21:a plats. Vi ber Tommy om ursäkt för det inträffade.

Tävlingar:

Snapphaneturen, Hovdala

Snapphanecupen Lörd. 16/10

Vid Hovdala slott arrangerade HCK årets Snapphanetur.
Klubben ska ha mycket beröm för hur tävlingen genomfördes.
Efter 35km på en mycket gyttjig bana, ett antal vurpor och
tappade kedjor dök Johan Bjerre upp på 5:e plats i p 15-16.
Tomas Bjerrre blev 8:a i p 13-14. Pojkklasserna samlade 15
deltagare var. Göran Bjerre blev 17:e av 40st startande i
motionsklassen.

Sista deltävlingen i cupen går som vanligt vid Rödeby
skidbacke, starten är kl.10:30. Det har varit glest med KCK
cyklister i årets cup. Chans till bättring på våran egna deltävling.
Det vore kul om så många som möjligt kunde ställa upp, alla
KCK medlemmar kör gratis. Anmälan görs senast till Tony
Thestrup den 15/10, glöm inte att checka ert startnummer, ring
till Tony Thestrup 0455-489 78, 33 53 67. OBS! Vi kommer att
träna på banan resterande lördagar fram till den 16:e, dock
samling vid Lindesnäs som vanligt. På våran hemsida kan ni se
hur det har gått i cupen. Fortsätt träna!

Snapphanecupen,Lerjevallen.
Kristianstad bjöd på en enkel och snabb bana. Herrklassen
samlade 40st deltagare. Robert Pap visade hög klass när han
körde in på en hedrande 8:e plats. Johan Bjerre blev 22:a. Göran
Bjerre kom på 9:e plats i motionsklassen.

KCK-träning m.m.
Med tanke på cupen i Rödeby och Klubbmästerskapet betyder
det att vi har full satsning på klubbträningarna. Vi måste också
se över banorna fram till tävlingarna, hjälp gärna till, tack. Jag
vill också påminna om att vi MÅSTE ha lyse på cyklarna både
för vår egen och andras säkerhet.

Per-Erik Brissmalm
En mycket omtyckt medlem har gått ur tiden, ”Brisse” finns inte
längre med oss, saknaden och tomheten är stor, minnena är
många.
Brisse var med oss i många år. Sista gången flertalet av oss
träffade honom var i samband med Grevaloppet, Brisse var
flaggvakt vid första grusstigen efter start, en uppgift han såg
fram emot.
Själv var han en oerhört entusiastisk cyklist, men då han fick
klart för sig att han hade en sjukdom och blev avrådd av läkarna
att cykla, tränade han inte med oss det sista året.
Vi vet att han tog detta väldigt hårt. Men vi ska minnas alla
roliga stunder, alla svordomar över tekniska stigar där ilskan
sedan förvandlades till positiv energi när vi kom ut på en
grusstig - i med stora klingan och iväg.
I övrigt minns vi Brisse som en mycket ödmjuk och snäll kille
som alltid ställde upp på våra olika arrangemang - saknaden är
stor.
Klubben hedrade hans minne vid begravningen. Detta var det
minsta vi kunde göra för honom.

