Formandens beretning
2015 var igen et rigtig godt år for HCS.
Efter vi i 2013 blive sammenlagt med Holbæk Cyklering og 2014 blev brugt til at finde
den rette balance fra og mellem det blot at være en motionsklub til at være en cykel med
til tilbud til alle der vil dyrke cykling som sport.
Er vi 2015 blev væsentlig mere dedikeret i de enkelte grene og alligevel med en
væsentlig værdi om at sammenhold og samarbejde afdelingerne i mellem skal være i
højsæde.
Ungdoms/licensafdelingen
Har igen haft et fantastisk år.
Med flere gode ture og deltagelse i rigtig mange løb som givet de unge mod på mere og
lyst til at køre på cykel. Herunder Tour de Himmelfarter og DM for ungdom
Det har været en fornøjelse at følge de mange resultater på Facebook, og her må vi jo
nok sande at Facebook er et vigtiger medie end den lokale avis.
Der er i dag 18 aktive ungdomsrytter der alle drømmer om at blive den nye Mads
Petersen og flere af dem hr potentialet, bl.a. har en rytter som Rasmus uldholdt der er
kommet til team Novo Nordisk Changing Diabetes, Andreas Kloppenborg der er kommet
til et talent holdet CK Fix i Rødover og Niklas Letholm der skal køre på et endnu
unavngivet talent team i Roskilde (MTB)
Vi glæder os til at se de unge opkobling der rykker fra U13 til U15, dem som skal køre
U13 og U11 i 2016 og dem som starter i 2016 fordi de har fået lyst og mod til at dyrke
cykling som sport.
Tak Kenneth Kirbyholm og hele hans stab i ungdomsafdelingen, i gør et fantastisk
arbejde.
MTB
Også i MTB afdelingen kan vi være stolte over den udvikling den har taget.
Ikke mindst fordi Lars Elmkjær og Malte Birch fik startet begynder/let øvede træning
først på efteråret.
Efter at MTB måske primært var drevet af MTB eliten i HCS og hvor der skulle en vis
overvindelse til for at komme og deltage i træningen – jeg vil den forbindelse sige, at der
altid har været plads til bredden ved disse træninger! – ja er det lykkes at få skabt en
interesse fra breddesiden til at køre MTB.
Jeg har selv deltaget flere gange og ved at der ved visse træninger har været over 20
deltager.
Det er super godt og stort tak til Lars og Malte og i sær Malte fortjener en stor ros der
med sine bare 17-18 år ikke alene tager begynder /teknik træning, men også formår at
drive rundt med de gamle og garvede på den efterfølgende almindelige træning.
MTB afdeling har og gjort en række gode resultater i 2015.
I DCU Vintercup er der 35 HCS’er tilmeldt og vi er ret gode til at finde på plads på
præmiepodiet.

DGI sommer MTB Cup lige så også her at vi godt repræsenteret i såvel antal deltager i
løbet som antal deltager på præmiepodierne.
Det årlige Odlo/Deuter Provins MTB, havde igen i år en fantastisk deltagelse og det er
ikke for meget at sige dette løb er blevet anerkendt og eftertragtet.
I år fik endda besøg af den lokale avis NordvestNyt der også valgt at skrive et en pæn
historie i sport sektionen
Stor tak til Hans Buck for hans engagement og projektledelse af dette løb.
Her fra skal også lyde en tak til Tony Ditlevsen, der som sponsor ikke bare er en flittig
præmie giver, men også altid er med og giver en hjælpende hånd og stiller sin hestevogn
til rådighed når der skal tranporteres grej rundt ved HCS arrangementer, dette både ved
MTB og Landevej.
Hans Buck var også manden der er tog den svære tjans at holde gang i tilmeldingen til
en fælledes HCS MTB event.
Nemlig Stamina 12, et løb som vi fra bestyrelsens side valgt at gøre til et betalt klub
arrangement og vi var rigtig mange der valgt at bruge en lørdag på MTB i Ledreborg
skovenen, 15 hold var tilmeldt, desværre kunne det også ses at her havde den enkelte
ikke selv skulle lægge penge ud for deltagelse og der var for nogen lidt for let at blive
vær med undskyldning som en P-vagt ville give bøde for. Lidt ærgerligt når nu der var
gjort så meget ud af det. Til gengæld skal dem der deltog, selv om de lige midt i løbet
var nød til at køre på arbejde, eller tog en runde til tråds for at løbet ikke var for en
dårlig ryg.
Men det var dejligt at se at vi var en blanding af elite ryttere, ungdomsrytter og
motionsrytter der deltog og havde en dejlig dag sammen.
Glæden var så at Vibeke vandt kvindernes sole klasse og HCS generelt som sædvanlig
ikke afholdt sig fra at placere sig på podiet.
CROSS
Cykel cross har i de sidste par år været efter spurgt som en disciplin i HCS og sidst på
efteråret fik vi så også denne på programmet.
Lars Peter Jensen og Morten Charbert tog et smut på trænerkursus og har siden haft to
fast træningsdage om ugen, med et pænt deltager antal. Og her først i januar deltog en
hånd fuld HCS ved DM i Kalundborg igen afholdte de sig ikke fra at blande sig i
pointrækken, med en 3. – 8. og 9. plads.
MOTION
Her køres der jo ikke for at vinde – vel?
Alligevel er HCS ikke blege for at tages for sig af retterne nå der køres løb.
Søren Ravn og Jesper Petersen var kvalificeret til Grand fondo Amatør VM og deltog med
fine placeringer.
DGI Skodacup. Jeg er næsten ked af at sige det – vi løbe med det det hele, det var kun i
gruppe 2 vi ikke var repræsenteret på podiet og i gruppe 1 tog pladserne, 1. 2. 3.
Vort eget løb Starkløbet blev igen afholdt den først søndag i september, det var der også
andre cykelklubber der syntes var en glimrende dag at afholde cykelløb i – eks Grand
Fondo og træd-til

Alligevel og til trods for relativ dårligt vejr havde igen i år rekord stor tilmelding.
Stark har valgt at trække sig som løbssponsor, men her har vor Store lokale
cykelforretning BikeSport valgt at træde til og har tegnes sig for 3 år som sponsor for
BikeSportløbet.
Vi havde også fået stabler en tur til Hallandsåsen på benene, en bus med ca. 40 ryttere,
igen en blanding af ungdom og motion havde en dejlig dag på åsen, i år forsøger vi at få
det arrangeret så MTB’erne også kan være med.
Sidste men ikke mindst vil jeg nævne at vi her sidst på året blev kontaktet af Holbæk
kommune om vi vil hjælpe og tage os lidt af en flygtning.
Welday kommer fra Eritrea og er en ganske habil rytter, med en låne cykel (MTB) lidt lån
tøj og indkøb af en god lygte er han ved at høre med den fast skare af vinter trænende
rytter.
Vi har til gengæld af Holbæk kommunen modtaget en lille anerkendelse for vore
engagement i dette og har nye sprint nye MTB cykler som lånecykler. Tak til Carsten for
dit store engagement her.
Med disse ord vil jeg sige, rigtig god vind på vej og stier i 2016

Tak til:
Mogens Buskbjerg: Bestyrelses arbejde og DGI MTB cup
Claus Eriksen: Bestyrelse og ungdomsarbejde
Allan Buskbjerg Bestyrelsesarbejde til tråds for at du har været suppleant
Lars Elmkjær: MTB træningen fik et kraftigt løft
Carsten Grønberg: Flygtningehjælp, Klubmesterskaber, Starkløb
Svend Ole: Klubmesterskaber, Starkløb og køre altid rundt med en trailer
Tony Ditlevsen: ikke alene er du en god sponsor, du har også en fantastisk hestevogn og
kommer altid og hjælper.
Bjørn Kramer, Mikkel Hansen, Ole Novac Dalmer, Michael Nadal: uden jeres hjælp havde
vi ikke haft den ungdomsafd. Og de god unge ryttere vi har.
Lars Peter Jensen, Morten Charbert; i fik sat gang i CykelCross, tak for det håber I kan
holde kadencen
Malte Birch: en så ung mand, der kan styre nogle så gamle drenge og piger, det kræver
sin mand – du skal have en særlig tak, du gør det sgu godt.
Mogens Vidt pokalen;
Denne pokal gives til en der i gennem sæsonen har gjort noget særligt for klubben, en
som arbejder for fællesskabet, en som holder trofast ved og til trods for at der er andre
tinger der kan presse sig på alligevel tænker på HCS og os som medlemmer.
Hans Buck; dit engagement i forbindelse med Odlo/Deuter Provins MTB, Stamina 12, og
en tur til Ebeltoft, uden dig ikke havde holdt liv i dette og med den succes det er.

