
Välkomna!



Vilka är vi?



Om BSMK

▪ Innebandy

▪ Mountainbike

▪ Motionsgymnastik

▪ Yoga

▪ Skidspår

▪ Bastubad 

▪ Tipspromenad

▪ 500+ medlemmar

▪ 300 aktiva innebandy, 20 olika lag

Ideell förening = Vi skapar detta tillsammans med barnen, finns inga 

avlönade ledare idag.



Värdegrund

En Bike Park för alla, vad menar vi med det?

Alla, oavsett förkunskaper på MTB ska kunna 

hitta sin utmaning i Parken och cykla på sina 

villkor och utvecklas.

Gemenskap - vi har ett välkomnande och 

inkluderande förhållningssätt mot varandra. 

Hurra och heja!



Woodlands -
Idén!

▪ Bli en total-anläggning för utförs-cykling

▪ Anlägga skogsleder norr om backen

▪ Öka Bike Parkens attraktivitet

▪ Locka elitcyklister

▪ Möta ett växande Enduro intresse

▪ Möjlighet att anordna tävlingar

▪ Enduro-arena i SCF satsning med 

Jönköpings kommun

▪ ”Området är optimalt för Enduro -> 

effektivt (snabba höjdmetrar), 

publikvänligt, läget”



Styrelsen 2022

Stefan Pantzar Mikael Palmgren Bo Stenholm

Ordförande Vice Ordförande Kassör

John Fougelberg Maria Johansson Björn Bergström

Sekreterare Ledamot Ansvarig Innebandysektionen

Sven Hasselblad Niklas Bard Björn Bergström

Ledamot Suppleant Ansvarig uthyrning



Idén!

▪ Ta tillvara på Nyarpsbackens fantastiska läge och 

potential. 

▪ Möta ett växande cykelintresse

▪ Cykling för alla!

▪ Att under 2021 anlägga en Bike Park

▪ Ett centralt läge i Bankeryd, unikt ur det 

perspektivet!

▪ Öppen för alla, hundratals barn och ungdomar 

har gång – och cykelavstånd till backen

▪ Anläggning anpassad för funktionshindrade

▪ Cykel för funktionshindrade köps in

▪ Föryngrar föreningen

▪ Ökat antal medlemmar och inkomster

▪ Utöka verksamheten kring Nyarpsstugan



HoppZon 1

HoppZon 2

Första skissen



Juni 2020 -> Maj 2021



Maj 2021 
bygget igång



Tillsammans, alla åldrar!





Invigning 25/9INVIGNING 25/9

https://poplanasinvest-my.sharepoint.com/personal/stefan_pantzar_poplanas_se/Documents/Dokument/Privat/BSMK/Sportson%20Nyarpsbacken%20invigning%2025%20sep.mp4




BSMK Nyarpsbacken  Sportson Bike Park



Woodlands –
Enduro leder

i skogen



MTB för individer 
med funktions-

nedsättning

https://www.facebook.com/bsmkmtb


Våra hjältar!



Målsättningar 
2022-2023

▪ Att erbjuda en plats med mycket cykelglädje, 

gemenskap över alla åldrar

▪ Att starta upp organiserad träning våren 2022.

▪ Att starta upp samcykling över alla åldrar 

söndagar 10-14.

▪ Iordningställa Skogsharen (barnens projekt) + 

Woodlands nya Enduroleder. 

▪ Att genomföra tävling som en del i Götaland 

Enduro Series 2022.

▪ Att bli godkänd för och genomföra SWECUP 

ENDURO 2023.

▪ Inkludera Bankeryds ”cykelgrupper” i 

klubben om de vill.



Behov av ledare

▪ Nystartad MTB sektion

▪ Ledare för framförallt barn och ungdomar

▪ Vi önskar fler kvinnliga ledare samt ledare med 

erfarenhet av verksamhet för barn (skola/annan idrott)

▪ Att leda barn cyklinginnebär inte att du måste vara 

”bra” på att cykla, du ska leda dem i sin utveckling.

▪ 1 ledare på <= 5 barn

▪ Begränsar gruppstorlek efter antal ledare (kvalitet 

framför kvantitet)

▪ SCF Ledarutbildning/Intern utbildning



Behov av 
organisation

▪ Ledare cykling

▪ Ledbyggare, underhåll

▪ Administration (Sportstiming)

▪ BSMK MTB Event, tävling, cykelfest

▪ Tipspromenad

▪ Marknadsföring/Sponsring

▪ Vi växer alla med uppgiften!



Organiserad 
träning

▪ Harmonisering mellan grupperna första 2-3 veckorna. 

Ålder är inte avgörande.

▪ Träningsgrupper beror på anmälda + ledare

▪ 5-10 år, Grupp: Yngre barn, Dag: Onsdagar

▪ 10-15 år; Grupp:Nybörjare, Dag: Onsdagar

▪ 15- år: Träningsgrupp Medel: Dag Onsdagar

▪ 15- år: Elit tävlingsgrupp: Onsdagar 

▪ Mattias Arnerdal tränare



Medlemsskap & 
anmälan

▪ Fyll i digital blankett på hemsidan (bli medlem)

▪ Obligatoriska skydd: hjälm+ryggskydd (fullface-hjälm)

▪ Rekommenderade skydd glasögon, handskar, armbågs

o knäskydd.

▪ Sedan gå ut och ta en titt på Bike check –

säkerhetskontroll av cykel




