Nyhetsbrev oktober
Sprakande färger, mörka kvällar och
kyligare väder - nu är hösten här.
Vissa av oss är ute och njuter av det
krispigare vädret och fortsatt fina
förhållande medan andra drömmer om
vinterns cykelresor och nästa
säsongs cykelprylar.

Samverkan är angeläget
En remissversion av utökning och ändring av naturreservatet Änggårdsbergen orsakade
stort tumult (främst på Happyride + gruppen GBGMTB) då den visade sig innehålla ett
förbud mot cykling och ridning i terrängen. Inga cykelklubbar eller intresseorganisationer
fanns heller med på remissrundan. Sedan detta inträffade har vi varit i dialog med
Länsstyrelsen. Det visade sig att den klubbade versionen inte innehöll dessa förbud, utan
bara en utökning av naturreservatet mot Högsbo till. Orsaken till att ett förbud mot cykling
och ridning i terräng fanns med i en remissversion var att Länsstyrelsen ville hitta sätt att
minimera antalet konflikter mellan nyttjargrupper till fots, cyklister och häst. En idé de hade
var då att styra cykling/ridning till vissa slingor. Denna idé ströks sedan. Länsstyrelsen har i
dialog med GSC förtydligat, och det här är det viktiga, att "något totalförbud har det aldrig
varit tal om och kommer inte att bli framöver heller."
En större översyn av förvaltningen av reservatet, där man tar fram ny skötselplan samt ser
över föreskrifter, kommer påbörjas i höst och pågå under 2017-18. GSC kommer att bli
kallade till möten med Länsstyrelsen under nästa år och ha en dialog kring andra möjliga
sätt hur vi kan minimera konflikter mellan nyttjargrupper och ha ett så konfliktfritt reservat
som möjligt men bevara rätten och möjligheten att cykla i den stadsnära skogen. Vi har
också sett till att GSC samt GCF nu också är med på Länsstyrelsens remisslista för
ändringar i samtliga reservat kring Göteborg framöver.
Med cykelförbudsryktet för Änggårdsbergen, några negativa notiser i tidningar och
uppdateringar av Mölndals kommuns hemsida som bakgrund verkade det mycket angeläget
att få till en dialog med Mölndals kommun. Det visade sig att de var mycket positivt inställda
till detta då även de fått en del synpunkter på deras information. Vi har nu haft ett första
möte med Enheten för naturvård inom den tekniska förvaltningen. Vi kom fram till att bägge
parter var intresserade av att försöka etablera en regelbunden kontakt för att kunna
diskutera MTB-frågor. Ett uppföljningsmöte är redan planerat. Det framkom att de fått många
frågor kring deras hemsida och att de tyckte att många övertolkat den. Mölndals kommun
hade inga som helst ambitioner att totalförbjuda cykling på stigar. De ville egentligen främst
påpeka att det finns ett befintligt förbud i Mölndals ordningsföreskrifter för cykling på
motionsslingor, ridstigar och Bohusleden. Vad som definieras som motionsslingor kan säkert

förtydligas och information på hemsidan bli lite mera precis. Då Mölndals kommun vill främja
cykling kommer vi träffa projektledaren för ”Hållbart resande” vid nästa möte. Det fanns
också ett ömsesidigt intresse att försöka involvera oss i framtagandet av nya/ändrade
ordningsföreskrifter om sådana ändringar påverkar cykling i naturen.

Guidade turer
Intresset för guidade turer har hittills varit svalt men uppskattat av de som närvarat vid de två
guidningar som ägt rum. Vi kommer att testa några gånger till under våren. Är du intresserad
av att visa dina pärlor nästa säsong, ta kontakt med Kristian Adelsund.

Tävlingstankar inför 2017
Serien gick i mål med flaggan i topp och vårt eget arrangemang var lyckat och uppskattat
tack vare mångas bidrag. Stenmark och Rikard har tillsammans
med Endurogeneralen Igge gjort stora insatser för att utveckla
Enduro Sweden Series plattform med väl fungerande anmälan och
tidtagning med arrangörerna juridiskt sammanknutna i Enduro
Sweden ekonomiskförening. Erfarenhetsutbyte har gjorts med den
norska motsvarigheten och det blir spännande att se vad som
kommer ut av det nästa säsong. Det pågår intensiva diskussioner
vad gäller nästa års serie och styrelsen har ställt sig positiv till att
arrangera en tävling nästa år under förutsättning att det finns
tillräckligt många som kan tänka sig att vara med och vara aktiva i
förberedelser och genomförandet.

Nyfiken på att bli tävlingsledare?
Har du varit med och haft en aktiv roll i vårt arbete med Mtbstore Enduro Challenge eller
något motsvarande arrangemang och är nyfiken på att gå vidareutbildning för att kunna ta
en roll som tävlingsledare? Ta då kontakt med Igge för att höra mer, idag är det han och Jon
Lindgren som är utbildade.

Återblick: klubbresa till
Falun i juni

Laddade cyklister med våra guider.

Såhär i höstmörkret gör vi en återblick av
sommarens klubbresa till Falun. Det blev två och
en halv dagars superbra cykling i Faluns sköna
natur. Första dagen fick vi guidning av tre
fantastiska Falu Stigcyklister. En lång tur på
Lugnets bästa stigar som började på
Jungfruberget (blandade stigar) följt av
specialsträckorna från Enduro-tävlingen: Karin
Larsson, Kattskallar och Jaktskyttet. Fantastiska,
varierande stigar och långt många fler cyklade

höjdmeter än hemma i i Göteborg!
Vi avslutade dagen med den nyaste flowiga gröna slingan - Gamla Mormor med sin wallride
och roliga berms. Som tack för guidningen bjöd vi Falucyklisterna på grillkväll utanför våra
stugor. Erik, Ludvig (Ludde) och Per tog verkligen hand om oss, och visade oss Faluns

bästa stigar. Under turen pratade vi även
med Falu Stigcyklister om deras imponerade
arbete med stigbygge och stigvård.
På söndagen körde vi en lite kortare tur till
Källviken under guidning av Ludde. Vi åkte
igenom Källvikens svarta slinga som bjuder
på flera naturliga stigar med vassa stenar och
gott om rötter. Den turen blev en riktig
punkafest, fyra punkor på en timme! Byggda
hopp och drops var dock en stor belöning och
massa skoj.
Nästan alla i tåg, lett av Falu-Ludde.

"Åker du inte till Källviken blir du besviken!”
- Sverker
Efter lite mek blev det grill på kvällen innan
myggen anföll. På måndag cyklade vi på
egen hand runt Lugnet. Det blev några
loopar på roliga flowiga bermiga blå slingan
Every Time She Smiles, som påminner
mycket om skotska trail center stigar och
Lost Lake i Whistler. Superskoj! Sen blev
det snabb packning, lite städ och vi sa hejdå
till Falun.

Berms, berms, berms (Every times she smiles)

Magnus droppar (tydligen går det utmärkt även utan
sänkstolpe).

Det blev en riktig härlig resa där vi kunde
lära känna andra klubbmedlemmar, cykla på
fantastiska Falustigar, lära känna några från
Falu Stigcyklister samt höra lite om
stigbygge och stigvård. Stort tack till Erik,
Ludde och Per för guidning och vi är
verkligen imponerade av ert arbete i skogen!
Vi hoppas att vi kan ha möjlighet att göra
liknande spår även hemma i Göteborg! Mer
bilder hittar ni i Happyride-tråden:
http://happyride.se/forum/read.php/25/28546
93 (om ni saknar access till GSCs
underforum så kolla hur man gör under
MEDLEMSKAP på
www.goteborgsstigcyklister.se)

Gänget som var iväg ser fram emot fler klubbresor i klubben. Karolina som stod för
planeringen av Faluresan återkommer på vårt happyforum för en diskussion kring vart nästa
års resa går.

Införande av webbaserad medlemshantering
Styrelsen har valt att skaffa SportAdmin för att samla alla administration på ett och samma
ställe. SportAdmin servar idag 1000 föreningar i Sverige spridda över 50 branscher. Vi
hoppas att webblösningen bidrar till effektivisering och kvalitetssäkring av föreningens
administration som blir allt större med fler medlemmar. Information om hur man håller sin
egen medlemsprofil uppdaterad kommer.

