Begivenheder:
2013 var et begivenhedsrigt år for Holbæk cykelsport (HCS).
Året startede med en henvendelse fra Holbæk Cykle Ring om en mulig sammen lægning at de to klubber,
dette gave en del overvejelser og forberedende arbejde, i denne fase takker HCS Bjørn Kristiansen for
hjælpen omkring al det praktiske og juridiske, der bl.a. betød at vi måtte ud i 3 ekstra ordinære
generalforsamlinger. Den 1. hvor HCS medlemmer skulle give accept til at på begynde den formelle
sammenlægnings arbejde, der ikke var mødet nok op til denne 1. generalforsamling, så der måtte én mere
til.
D. 3. september var vi ved den ekstraordinær generalforsamlingen som blev formelle godkendelse af
sammenlægningen.
2013 var også året hvos HCS d. 24. marts kunne Jubilæum fejre sit 25 års jubilæum. Dette blev fejret ved af
en flok medlemmer lørdag formiddag kørte en MTB tur rundt i byen for at vise resten af Holbæk at den har
en forening som den skal passe godt på. Om aften en dejlig fest på vandre hjemmet som Inge på fantastisk
vis havde arrangeret
Ikke alt var fryd og gammen, som så mange andre år hvor HCS med stor succes har arrangeret en Harzen
tur i juni, var der allerede i 2012 nedsat et udvalg der skulle arranger denne tur, alt gik stort set som det
skulle – der var bare kun ganske få der tilmeldte sig, desværre havde Harzen udvalgt på optimistiskvis bestil
hotelværelser der skulle afbestilles igen og desværre skete der en misforståelse mellem Harzen udvalgt og
hotellet så værelserne var ikke blevet afbestilt, dette har betydet at HCS har, måtte betale et depositum.
2013 var også året hvor HCS enten selv arrangerede eller var involveret i en lang række aktiviteter









1. afdeling af DGI MTB CUP
1. afdeling af Bellaskilte cup.
Klubmesterskab enkeltstart
Post Danmark rundt 2 etaper, linjeløbet om formiddagen og enkeltstarten og aften.
Klubmesterskab linjeløb
Starkløbet
Rute21 løbet
Odlo/Deuter Provins MTB besøg af en europamester og en 7 dobbelt Dansk mester

HCA Resultater i 2013
Slushcup 2012/13
1. plads for hold i motionsklassen

Roskilde Holdmatch
1. og 4. plads for 4 mandshold

DGI MTB cup
1. plads i H40 Lars Elmkjær

Grand Fondo VM i enkeltstart
19. plads til Skipper Hermannsen

BellaskilteCup
Her ryddede HCS bordet!
Grp.1: 1. plads til Skipper Hermannsen, 7. plads til Jesper James
Grp.2: 6. plads til Tony Andersen
Grp. 3: 1. plads til Søren Raun, 2. plads til Hans Buck, 4. plads til Nicolai Find
Grp. 4: 1. Plads til Rene Juel Jensen
Grp. 5. 2. plads til Henrik Bøhm Sørensen
Samlet vandt Holbæk pokalen igen.
Desværre blev HCS også ramt at et alvorligt styrt i grp. 5 på 2. afdeling, her havde vi to mand der kom
alvorlig til skade. Niels Pedersen og Flemming Larsen.

HCS klubmester 2013
Enkeltstart:
Åbenklasse - Skipper Hermannsen
H50 – Lars Widding
H60 – Niels Duedal
Linjeløb:
Åbenklasse - Skipper Hermansen
H50 – Bjørn Midtgård
H60 – Svend Ole Nielsen

Der ud over er der en enkelt HCS mand der har vist flaget og skabt gode resultater ude i landet
Benjamin Ter- Borch resultater fra 2013.
Samlet vinder af Hotcup H40
Bronzevinder H40 ved DM i XCO
Sølvvinder H40 ved DM MTB XCM (marathon)

2014
2014 bliver ikke mindre aktiv, vi har allerede 5 trænere med børneattester klar til at tage sig af de unge der
vil ud og prøv at køre på cykel.
Vi har nu 6 lånecykler til de unge. 3 af disse er et resultat af et tilskud vi har modtaget fra Holbæk
kommune, hvor Kenneth tog et øremærket beløb med ud til Holbæk cykelcenter og bad dem og at
omsætte dette til lånecykler.

Vi skal arrangere Vorsepuls MTB 1. afd. – Belleskiltecup 1.afd. – Starkløb og Odlo/Deuter provins MTB.
Vi har fået opbygget en MTB afdeling med rigtig mange gode og stærke ryttere der skal ud og deltage i en
lang række MTB løb
Vi har fået en landvej licens afdeling, som dels varetager de unges interesser og dels har det vist sig en
større interesse for at køre licensløb.
Hans Buck (formand for MTB afd.) og Benny Stillhoff Nielsen (formand for hovedforeningen) har haft et
møde med Grev Johan Scheel vedr. kørsel og mulighed for at få anvist en MTB bane i skovene omkring
Rygegård. Johna Scheel var ikke afvisende over for dette, men har desværre været udsat for et par uheldige
episoder når han har mødt MTB’er i skoven.
Så hvis dette skal være en mulighed SKAL vi følge de regler der er for at færdes på cykel i private skove,
hovedreglen er at man må køre der hvor man kan færdes med en almindelige cykel, dette er en blød
formulering og det er derfor vigtig at vi følger de anvisninger som får. Flere steder er skovene fredet p.g.a
unik fauna som er bevaringsværdigt.
Hans og Benny fortsætter dialogen med Johan Scheel og håber vi kan få en formel aftale omkring en anvist
MTB bane. Endvidere vil der i den forbindelse blive afholdt et orienteringsmøde hvor Johan Scheel vil
fortælle lidt om skoven og hvordan vi skal færdes i disse når vi køre på MTB.

HCS giver en særlig tak til:
Bjørn Kristiansen – for hjælp og støtte i forbindelse med sammenlægningen.
Mogens Buskbjerg – for at stå i spidsen for DGI MTB cup & DGI Rute21 løbet
Hans Berner – for at stå i spidsen for Post Danmark Rundt og Starkløbet
Hans Buck – for at stå i spidsen for MTB Afdelingens opstart & Provins MTB løbet
Svend Ole Nielsen – for at stå i spidsen for Klubmesterskab & Bellaskilte cup
Kenneth Kirkebyholm – for at stå i spidsen for genskabelse landevejslicens afdelingen og fastholdelse af
ungdommen i HCS
Hans Buck & Kenneth Kirkebyholm - for arbejde med at få samlet sponsorer
Inge Dahlmann – for arrangementet i forbindelse med jubilæet
Steffen Egedal - HCS film, en film der vil være tilgængelig på vor hjemmeside og fortæller mere end ord
hvilken fantastisk klub Holbæk cykelsport er.
Mogens With-pokalen skal i år gå til klubbens tøjmand, Thomas Andersen, som har ydet en stor indsats for
at få dette vigtige område til at fungere på bedste vis.

