Formandens beretning
2016 var igen et rigtig godt år for HCS.
Efter vi i 2013 blev sammenlagt med Holbæk Cyklering er der sket store forandringer i
HCS, både hvad angår den motionsrettede del af klubben og den elite rettede del af
klubben.
På mange måder kan vi sige at vi har haft udfordringer, ikke problemer, men HCS har
været og er måske også stadig på nogle områder umodne i vor tilgang til det ar drive en
cykelklub der tilbyder det at dyrke cykelsport på alle planer og i alle grene.
Pt er vi i stand til at tilbyde Cykelsport inden for Landevej, MTB og Cross, Cross er den
sidste gren der er kommet til klubben og dette kun fordi vi har en række ildsjæle der
brænder for cross - tak til jer og især Lars Peter Jensen og Casper Saltoft for at stå til
rådighed og med stram hånd styre denne del af træningen.
DCU har også set at HCS er en velorganiseret klub, i 2016 fik vi arrangement SM i cykel
cross til klubben, som blev afviklet med stor succes, i 2017 har vi fået UCI Gran Fondo
løbet og afdeling af PostNord cuppen til og i 2018 skal vi afholde DM i Cykel Cross.
Vi får stor ros fra DCU for vi evne til at håndtere ansvaret for store cykel arrangementer,
tidligere har HCS stået for en dobbelt afdeling af PostDanmark rundt og TV2 på tour.
Disse arrangementer har vist DCU dette kan HCS.
UCI Gran Fondo bliver ind til dato klubbens største arrangement og over 2 dage – her får
vi virkelig brug for alle hænder i klubben ca. 100 hjælperdage har vi budgetteret os frem
til, så jeg anmoder alle om afsætte d. 11-13 august af og tilbyder sin hjælp her.
Vi har lavet en lille organisation i bestyrelsen udelukkende til afvikling af dette
arrangement.
Ud over disse arrangementer har vi også alle vore egen løb som vi traditionen tro
fastholder.
 Skodacup
 DGI MTB sommer Cup
 DGI Holdløb
 Klubmesterskab i enkeltstart
 Klubmesterskab i linjeløb
 Bikesport-løbet
 Odlo/Deuter provins MTB
 MTB Vinter cup
Så der bliver nok at se til - men det er også det der er med til at synliggøre HCS og
bidrager til at nye medlemmer får øjnene op for vor klub.
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.
Træner staben bestående af Mikkel og Kenneth melder at der er god forældre opbakning
- og at vore indkøbte pavilloner har været med til at give en god social ond og
sammenhold på turene og ved stævner.

Det har været en fornøjelse at følge de mange resultater på Facebook, - og senest er det
lykkedes os at få skabt en dialog med den lokale presse der er begyndt at skrive om de
gode resultater HCS ungdom har.
Der er stor tilgang af nye unge talenter og de har noget at leve op til, Mads Petersen der
stadig når tiden tillader det har sin gang i klubben, Jakob Egholm der med verdens
mester trøjen kommer forbi og motivere de unge til at give den en ekstra skalle for at
komme langt i karrieren, Niklas Letholm træder nu sine cykelsko på et talent hold i RMC
og har flere gange været udtaget til ungdomslandsholdet i MTB og Cross
Er i lige nu i Luxenbourg med cross landsholdet. og så han kommer stadig forbi og køre i
HCS trøjen f.eks. ved Skodacuppen.
Det er dejligt at se at ungdomsarbejdet bære frugt.
I 2016 fik Julius Novac og vor verdens Mester Jakob Egholm en talentpris fra Holbæk
kommune.
Emil Hansen deltog med Succes i DM i parløb på bane og køre i disse dage drenge 6dagsløb i den legendariske 7’er trøje.
Tak Kenneth Kirbyholm og Mikkel Hansen, i gør et fantastisk arbejde.
Desværre har Kenneth valgt at tiden for som træner må stoppe.
Det er vi kede af du har gjort det super godt.
De drenge som er kommet videre i deres cykelkarriere har meget at takke dig for.
Vi er så, så heldige at vi kan byde velkommen til Tim Bentsen som ny ungdomstræner
Tim er selv aktiv licensrytter og kan give meget viden og erfaring videre til de unge i
klubben.
MTB
Også i MTB afdelingen kan vi være stolte over den udvikling den har taget.
Lars Elmkjær har startet et børne hold op, vor børn ned til 5 år kommer og leger på
deres små MTB’er.
Vibeke Meyhof har startet et rent kvindehold op.
Begge tiltag der er nye og selvfølgelig, har lidt start vanskeligheder men vi har to
ildsjæle de nok skal få det op at flyve.
Begynder træning ved Malte Birch startede i 2015, er forsat 2016 og det er en fornøjelse
at se hvordan Malte uanset vejr, på Facebook motivere begynder og letøvede til at
komme for få noget tekniktræning.
Disse tiltag har medvirket til at der er kommet mere brede i MTB afdelingen og der bliver
kørt MTB på flere niveauer.
Igen i 2016/17 er HCR rigt repræsenteret i MTB Vintercup i denne sæson skal vi selv
afholde en afdeling Kårup skov d. 5. feb.
DGI sommer MTB Cup er vi også stadig repræsenteret med mange deltager og afholdte
en afdeling i cuppen.
Tak til Mogens Buskbjerg for at holde liv i dette.
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 igen 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 når der skal
transporteres grej rundt ved HCS arrangementer, dette både ved MTB og Landevej.
Sidst men absolut ikke mindst skal det nævnes at efter en noget hård kamp med
omgivelser og kommune er det lykkedes at få, ikke alene tilladelse til, men også støtte til
at etablere et godt MTB spor i Dragerup skoven, dette kan vi takke Lars Elmkjær og hans
ildsjæl for.
CROSS
Cykel cross er som nævnt blevet en fast bestand del at HCS. Hver lørdag kl. 09 i
vinterhalvåret kalder Lars Peter til samling til hård og teknisk Cross træning – og man er
velkommen på sin MTB’er.

Licens
Her onsdag blev der afholdt et møde for voksne der vil køre DCU licensløb, vi har haft et
par stykker der har kørt dette, men der har ikke været struktureret og der har efter de få
rytteres egen udsagn manglet løbs-træning.
Det bliver der lavet om på nu og det er mit bud at HCS vil se 5-10 licens ryttere i HCS tøj
på landevejene i 2017.
MOTION
Og her køre vi kun for motion – eller hvordan er det nu med det?
DGI Skodacup. Igen i 2016 løb vi med pokalen vi var måske ikke lige så suveræne som
sidste i 2015, men vi fik den bl.a. på grund af at vi kørte som klub i de enkelte grupper.
Hvor det sammenhold og hold-ond der drev os rundt i løbene.
Vort eget løb Bikesportløbet blev igen afholdt den først søndag i september.
I øsende regnvejr lykkedes det os får rekord mange deltager.
Vi havde også igen 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, dette
gentager vi i 2017, det bliver d. 10. juni.
Generelt vil der i 2017 være rigtig mange aktiviteter.
Mere end 20 stk. så jeg vil ikke her nævne dem alle men blot opfordre til at holde øje på
Facebook og i det hele tage være med i dialogen om arrangementerne når de kommer op
på Facebook, det give os mulighed for at korrigere hvis der er noget som er glippet eller
kommunikeret på en uklar måde.
NYT TØJDESIGN!!!!!
Ny flot klubdragt, godkendt af DCU
Tak til alle sponsorerne.
 Eiland som ny hovedsponsor – Jens Andersen, du er ikke bare sponsor, du er også
en uvurderlig hjælp når stiller op med dit entreprenør grej og hjælper.
 SparNordbank, Ny sponsor
 Multi Motion, Ny sponsor
 iZIPPd, Ny sponsor
Men også en stor takt til de trofaste sponsorer som har tegnet sponsoraftale for endnu en
periode
 Bolas







Tandlæge Buskbjerg
BikeSport
Odlo/Deuter
Danbolig
Power Bar

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Holbæk kommune.
Her har fået opbygget et rigtig godt samarbejde, både i forhold til sporet i Dragerup,
Sportsbyen og i forbindelse med Gran Fondo-17
Med disse ord vil jeg sige, rigtig god vind på vej og stier i 2017

Tak til:
Først og fremmest tak til alle de hjælper der altid stiller op.
Mogens Buskbjerg: trofast i dit arbejde omkring DGI MTB cup
Mikkel Hansen: Bestyrelse og ungdomsarbejde
Vibeke Meyhoff: igangsat kvinde træning
Lars Elmkjær: MTB spor og bestyrelsesarbejde
Carsten Grønberg: Sponsor dialog, Klubmesterskaber, bikesportløb
Svend Ole: Klubmesterskaber, Starkløb og køre altid rundt med en trailer
Lars Peter Jensen, Casper Saltof; 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.
Hans Buck: Provins MTB,
Niels Petersen: når klubhuset har skavanker kommer du og rette dem
Tony Ditlevsen: ikke alene er du en god sponsor, du har også en fantastisk hestevogn og
kommer altid og hjælper.
Lisbeth Buck: foto, tøj design, hjælp med fly’er og reklame, kage bagning,
Kenneth Kirkbyholm: tro og lang tjeneste som ungdomstræner, mange tak
Inge Dahlmann: kasserer i 16 år, hold fast i den gode økonomi, står klar med kaffe og
boller efter træning – OG fra i dag klubbens første og eneste æresmedlem.

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
ting der kan presse sig på alligevel tænker på HCS og os som medlemmer.
Carsten Grønberg; dit engagement i forbindelse med afholdelse og arrangering af diverse
løb, sponsorer, turen til Hallandsåsen, træning og mange mange andre ting, du er et
aktiv for klubben.

