
På motion-fronten – intet nytt 
Den som väntar på spännande nyheter kring landets motionsevenemang på cykel – om 
smidigare administrativa rutiner eller bara god faktainformation, får vänta förgäves. 
Nyhetsblänkare om fler loppvarianter kring Vättern och Vasan är det enda som bryter igenom 
infomörkret – i övrigt total tystnad. Det verkar inte finnas något intresse för engagemang på 
området inom Cykelförbundet -- annat än att tjäna pengar på motionärerna. 

Några som skulle vilja ta tag i det hela har försökt – under flera år, men hela tiden blivit 
motarbetade. Vi inom SCS var själva ansvariga för en landsomfattande motionsloppskalender 
under 10 år – innan vi ledsnade. Denna fordrade ca 250.000 kr i kapital varje år och mycket 
arbete. 

Officiellt gavs den ut i samarbete med Cykelförbundet, men SCF gjorde ingenting konkret – 
mer än satte sitt namn på omslaget. 

Efter denna SCS-period har det funnits några som försökt fortsätta vårt värv under några år – 
tills någon saboterade även detta. 

Och nu hittar du knappt ordet motion längre på SCF:s hemsida – den är degraderad till en 
underrubrik utan innehåll. Att få reda på vilka motionslopp som arrangeras i landet är just nu 
svårt. 

Vättern in på SCS-led 
Detta är förstås en tråkig utveckling, som tyvärr delvis speglar situationen på fältet. Det var 
vikande deltagarsiffror nästan överallt förra året. Och flera stora evenemang har på senare tid 
kastat in handduken – för att det hela inte givit tillräcklig vinst. Cykelvasan klarar i år precis 
+/- noll vad gäller antalet anmälda, dock inklusive flera nyetableringar. 

Vätternloppen har tydliga minus. Alla utom den nyetablerade lättmoped-varianten, men den 
hade å andra sidan endast 273 deltagare i premiären. Att ”motionera” med hjälp av elmotor 
verkar också helt avigt – och det är kanske inte så många som gör det heller. Många trampar 
kanske dessa 100 km på vanlig hoj, som en ”vanlig” loppvariant. 

En kul grej med Vättern-loppen är att flera av dem går miltals längs SCS:s turistleder. 
Givetvis utan att nämna detta men i alla fall. Nu ska även stora Vättern lägga in ett längre 
avsnitt på SCS:s Runt Vättern-led – över Askersund-Åmmeberg-Zinkgruvan-Godegård 
(Vätternrundan blir då 15 km längre till säsongen – om den nu går att genomföra). 

Kan man inte prova HELA Runt Vättern-leden någon gång – det vore väl en kul grej. Leden 
är ju perfekt skyltad och man skulle kunna spara in många funktionärer. 

SCF vill ha mera stålar 
Även om SCF:s motionskommitté numera bara existerar på papper, så finns faktiskt många 
cykelklubbar i landet att administrera – hela 500 st. Men bara 60 - 70 av dessa är aktiva och 
bara hälften av dem tar emot ungdomar – så antalet elitutövare minskar – motionärerna är 
betydligt fler. Nu vill SCF få in mer stålar, genom att höja föreningsavgiften från 2.500 till på 
förslag 7.000 kr per år (!). Men då finns förstås risken, att man sågar av det ben man själv 
sitter på. 



SCF är även trängda av RF, som verkar ha satt ner foten. Blir det inte minst 40 % kvinnligt i 
huvudstyrelsen, så hotar sanktioner. SCF:s 17 milj kr i statligt stöd, riskerar då att minska med 
9 milj (!?). Men här hoppas man tydligen på dispens – för till valet på årsmötet i Stockholm 
föreslås 6 killar + 1 tjej. Bland motionsloppen ställer Ride of Hope helt in verksamheten i år 
och rekommenderar sina intresserade att i stället välja loppets bokade grupper på 
Vätternrundan. Om detta bara är en tillfällig åtgärd vet vi inte – men loppet är säkert 
administrativt tungrott – med så långa etapper över så stort område. 

För att avsluta med något positivt, så har ändå MTB-Vättern ökat med 25 %. Och 
Vasatrampet – i skuggan av allt mellan Sälen och Mora, planerar att locka minst 100 deltagare 
och arrangera en originell tur på 16 mil upp till fjällvärlden. 


