Holbæk Cykelsport
Formandens beretning 2015
Først og fremmest et forsinket godt nytår.
2014 er det første år hvor Holbæk cykelsport ikke kun er en motionscykelklub, men en rigtig
cykelklub hvor der udbydes en bred form for aktiviteter lige fra dem der ønsker at køre for
motionen skyld til de unge og børn med ambitioner om at blive den nye Riis og så de voksne der
ønsker at køre på cykel for konkurrencens skyld.
Ungdom
Ved sammenlægningen med Ringen var HCS ca. 150 medlemmer, i dag – ca. 1½ år efter er vi næsten
220, en vækst på næsten 50 % hvilket er ret meget og hvor må nok også sige at vi på mange
områder ikke helt har været gearet til denne vækst og der har ind imellem manglet båndbrede til
at kapere dette. Men alt i alt har vi klaret det og gjort os nogle erfaringer som vi må tage ved lære
af.
Nogen vil måske sige at den vækst kommer som medlemmer fra Ringen! Det kan man ikke sige det
gør. Jeg spurgte Kenneth her fornyeligt om det nu var 6 ungdomsrytter som kom over fra Ringen!
Det ville han ikke helt sige; svaret var ”neej det var nu kun 5 – inkl. mig selv! ” men kan vel sige at vi
ud fra den udtalelse har ret mange ungdomsrytter i HCS!! 
I dag er der 25 ungdomsrytter (og det er dem under 18 år ) og det er en fornøjelse at se dem stå
til træning tirsdag og torsdag, forventningsfulgt og vente på at skulle ud og køre på cykel, enten en
fin racer de har fået af deres forældre eller en af de lånecykler vi som klub har mulighed for at stille
til rådighed for dem der lige skal prøve, eller dem som er ved at spare op til deres egen racer.
Det er en fornøjelse at hvordan de måbende ser et felt af voksne cykelentusiaster med deres dyre
race står og fortælle som mere eller mindre sande historier om den seneste træning eller det senest
løb de har deltaget i.
Disse 25 drenge og klubben skal rette en stor tak til de fædre, trænere og ildsjæle der med Kenneth
Kierkbyholm i spidsen har tage dette til sig og søger for at det er muligt for de unge at komme til at
dyrke cykling som sport.
Det er en fornøjelse at kunne læse på Facebook og andre steder at dette også giver resultater, alt
fra at få point i de løb de stiller op i – og det er ret mange, næsten hver weekend – til at de også
kommer på podiet.
MTB
2014 er også det første år med en MTB afdeling i HCS, tidligere har der da været trænet på MTB i
HCS, men det har primært været om vinteren som vintertræning for at hole formen ved lige og
beskytte den fine racer.

I dag er der 30-35 medlemmer der aktivt kører MTB hele året og som gør dette for at køre med i
MTB cups og andre konkurrencer.
Og der er opnået rigtige fine resultater på den front. Flere gange i løbet af 2014 har vi kunne læse
om podiepladser og gode resultater på MTB fronten.
Det er lykkedes HCS at få etableret en struktureret MTB træning målrettet mod at komme i form til
at kunne deltage i konkurrence, en træning hvor vi har været så heldige at kunne få tilknyttet
Casper Saltoft. Han har afholdt fælles tekniktræning og træning hvor man virkelig har kunne få lov
at mærke man levede og hvad det vil sige at være rigtig træt når cyklen blev hængt på plads i skuret
når man kom hjem. Træning hvor man ind i mellem har spurgt sig selv ”er det nu også er noget jeg
gør frivilligt? ” jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men det har det jo – som regel 
Odlo/Deuter Provins MTB med næsten 120 deltager, her i blandt et par roer fra guldfireren er
blevet en fast bestanddel af HCS MTB, igen i år en stor succes og med godt vejr.
DGI MTBcup første afdeling i Jyderup Skov er også ved at være en at vore traditioner hvis det med
to år på bagen kan kaldes en tradition.
Motion
Vor motions afdeling skal vi ikke glemme, det er her vi har den største del af medlemmerne,
præcist hvor mange er svært at sige da der er overlab over dem der køre MTB, Motion og Landevej
med licens.
Og selvfølgelig er det muligt som motionist at køre både på landevej og MTB, alt efter humør og lyst.
Her skal vi rette en tak til de kaptajner der frivilligt tager opgaven at styre en flok meget voksne
rundt i sommerlandet på en cykeltur på de meget fine racer. Det er ikke altid en ren walkover at
sidde som Kaptajn og få 10-12 cykelmotionister sikkert rundt på turen, ind i mellem kan der godt
være en tanker hen i mod at der er 10 kaptajner på hvert hold. Men de klarer det godt Kaptajnerne
og der er nogle der er begyndt at få en struktureret træning med intervaller og holdkørsel ind i
træningsaftnerne, så hvis man er til det er det blot at vælge et af de hold.
Igen år har Bellaskiltecup været der hvor motionisterne har kunne deltage i konkurrence og den
snart legendariske rute ved Colas er ved at være kendt for mange cykelmotionister.
Starkløbet er blev HCS fast motionsløb med mange deltager og selv et dårligt vejr kan ikke holde
cykelfolk væk fra dette løb.
Holbæk Arena
Sluttelig vil jeg kort nævne at vi fra HCS, som resten af idrætsforeningerne i Holbæk har været aktive
i projektet omkring en mulig Holbæk Arena, hvor det ender ved vi ikke, men HCS er blev sat på det
kommunale landkortet og vi er forsat aktive i dialogen, blandt andet for at sikre at ikke bliver glemt
når vort nuværende klubhus har aftjent sin værnepligt.
Med de ord vil jeg sige tak for 2014.
2015 venter med mange spændende udfordring, cykelløb og andre aktiviteter, dette vil løbende
blive annonceret på vor hjemme side og Facebook.

