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Välkomna till höstens MTB cykling. Observera att samlingsplatser kan variera ibland men vi 
samlas alltid kl.10.00. Vid samling vid Säby Gård, parkera vid infarten till allén, de få 

p-platser vid ridhuset brukar vara upptagna redan vid 10.00.  
 

Anpassad samling med anledning av COVID-19 
Vi fortsätter med gruppindelningar utan stor samling. Var uppmärksamma på anvisningar 

från ledarna. Vi följer myndigheternas riktlinjer så läget kan förändras snabbt.  
 
 

Hemsidan kommer vara uppdaterad med senaste information 
https://fredrikshofcykelklubb.myclub.se/ungdommtb 

där finns även möjlighet att prenumerera på kalendern till din smartphone. 
 

Verksamheten bygger på ideellt arbete vilket kan innebära att ändringar kan ske i sista 
stund.  

 

Höstens MTB arrangemang vi siktar på  
 
 

● Järfälla XCO: Söndag 30:e Augusti (länk)  
 

 
Ungdomarna får gärna cykla tillsammans för att stötta varandra. 
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Lördagar - Säby Gård - kl. 10:00 

29 - Aug Säby Gård - Säsongsstart 

30 - Aug Tävling: Järfälla XCO 

5 - Sep Säby Gård 

12 - Sep Säby Gård 

19 - Sep Säby Gård 

26 - Sep Fäboda   https://goo.gl/maps/aEJDiM4L7xM5Xztw9 

3 - Okt Säby Gård  

10 - Okt Säby Gård  

17 - Okt Säby Gård  

24 - Okt Säby Gård  

31 - Okt Bodaäng (Avslutning med grill)  https://goo.gl/maps/YaeVSat3dxT2 
 
 

Måndagar - Bögs Gård - Blå och uppåt - kl. 18.00 
31 - Aug Bögs Gård 

7 - Sep Bögs Gård 

14 - Sep Bögs Gård 

21 - Sep Bögs Gård 

28 - Sep Bögs Gård 

5 - Okt Bögs Gård 

12 - Okt  Bögs Gård 

19 - Okt Bögs Gård 

26 - Okt Bögs Gård (Höstlöv) 
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Tävlingar 
Att åka iväg tillsammans på tävlingar är både roligt och spännande. Det finns inga 
prestationskrav från varken ledarna eller klubben. Ungdomarna får gärna cykla tillsammans 
för att stötta varandra. 
 
Fredrikshof IF CK står för anmälningsavgiften till tävlingsklasser för ungdomar med           
tävlingslicens. En tävlingslicens är inte så allvarligt som det låter, det är helt enkelt en               
administrativ avgift. Även licensavgiften står klubben för. Det finns en viss ledtid vid             
beställning av licensen så var gärna ute i god tid. Klubben kommer tillhandahålla en              
lånetröja under tävlingen. En tävlingslicens kan lösas ut tidigast från och med det år barnet               
fyller 10 år. 

 

Klubbkläder 
Vi har ett begränsat lager av tröjor i junior storlekar till försäljning som vi kan ta med till våra 
samlingsplatser. 
 
 
 

 
 
Enduro långärmad tröja i storlekar 130,140,150,160 
Pris: 599:- 
 
 
 
 
 
Elite 2.0 kortärmad cykeltröja i storlekar 130,140,150,160, S 
Pris: 489:-  
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Målsättning: 
Det ska framför allt vara roligt för barnen att cykla med oss i Fredrikshof IF CK. Oavsett om 
det är fikat på Säby Gård eller en pallplats som barnet har i sikte så ska vi göra vårt bästa i att 
stötta. Varken klubben eller ledarna har några som helst krav på barnens prestation, förutom 
att det ska vara roligt och tryggt. 

Klubbkläder: 
Ungdomar som börjar tävla för Fredrikshof IF CK kommer få låna en klubbtröja som får 
behållas efter 3 genomförda tävlingar. Tröjorna går att köpa även om man inte tävlar, hör av 
dig till ansvarig för ungdomsträningen. 

Medlemskap: 
100:- för barn/ungdomar under 18 år. Man kan bli medlem på hemsidan 
http://www.fredrikshof.se/ 
För stöd och frågor kontakta medlem@fredrikshof.se. 

Tävlingslicens: 
Klubben står för tävlingslicensavgiften (260:-) för ungdomar mellan 10-16 år som vill ställa sig 
på startlinjen.  

Tävlingsavgiften: 
Klubben står även för den ordinarie anmälningsavgiften till SCF sanktionerade 
ungdomstävlingar där tävlingslicens krävs. Gäller ej motionslopp eller efteranmälan.  

Olycksfallsförsäkring: 
Barn och ungdomar upp till 16 år och som är medlemmar omfattas av Svenska 
Cykelförbundets olycksfallsförsäkring tecknad via Folksam.  
https://fredrikshofcykelklubb.myclub.se/menu/pages/16051 
Barn i skolåldern täcks ofta även av kommunala gruppförsäkringar. Kolla gärna upp vad som 
gäller i din hemkommun. För hemmahörande i Järfälla gäller följande: 
https://www.jarfalla.se/utbildning--forskola/grundskola-och-grundsarskola/trygghet-och-forsakr
ing/forsakring.html 

Ledarna: 
Vi som är ledare är själva cyklande föräldrar och vi kan inte bli för många. Det är mycket 
uppskattat när föräldrar kan rycka in och hjälpa till. Om någon är intresserad av att hjälpa till 
så tveka inte och hör gärna av dig! 

 
Kontakt:  
Pawel Josefsson  070-5441905 pawel.josefsson@fredrikshof.se 
 
Ledarna: 
Pawel Josefsson, Joakim Greberg, Johnny Wahlund, Wincent Karlsson, Rut Nikula Elfving, Mikael 
Vikström, Ingrid Ernefors, Johanna Udden Hemmingsson, Åke Larsson, Marie och Peter Malmström, 
Roger Sundberg, Sebastian Riddarström, Tony Lagerdahl, Martin Andersson, Jesper Marnemo, Linda 
Djurestad samt extra resurser som kan komma hjälpa till. 
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Hitta till Säby Gård 
 

https://goo.gl/maps/tYbL1yo8mW62 
 

 
 

Kartposition som QR-kod, kan läsas av t.ex. Chrome - webbläsaren på mobilen. 
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Hitta till Bodaäng Parkering 
 

https://goo.gl/maps/YaeVSat3dxT2 
 

 
 

Kartposition som QR-kod, kan läsas av t.ex. Chrome - webbläsaren på mobilen. 
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Hitta till parkeringsplats vid Fäboda 
https://goo.gl/maps/aEJDiM4L7xM5Xztw9 

 

 
 

Kartposition som QR-kod, kan läsas av t.ex. Chrome - webbläsaren på mobilen. 
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Hitta till Parkering vid Ängsjö 
 

https://goo.gl/8FwpDT 
 

 
 

Kartposition som QR-kod, kan läsas av t.ex. Chrome - webbläsaren på mobilen. 
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