Cykelafdelingens årsberetning 2017

På træningslejr i Calpe i Spanien

Af Johannes Risbjerg, formand
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Johannes Risbjerg
Næstformand, Frank Reuter (tøj)
Kasserer, Erik Hald
Sekretær, Sten Ryborg
Bestyrelsesmedlem, Ken G. Hansen (licens)
Bestyrelsesmedlem, Peder Ladefoged (motion)
Bestyrelsesmedlem, Dorte Schulz

Bestyrelsesmedlem, Torben Nielsen
Regnskabskontrollanter, Gert Lohmann og Erik Sundal
Regnskabskontrollant suppleant Jan Schack Andersen
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 2. marts 2017, og der var fremmødt 30
medlemmer.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og bestyrelsen har haft et meget
godt samarbejde og er meget velfungerende.
Organisatorisk
Organisatorisk er Cykelafdelingen en afdeling under Politiets Idrætsforening, København.
Vi er derudover medlem af Dansk Cykelunion (DCU) og Danske Gymnastik og
Idrætsforeninger (DGI).
Vi er en eliteklub under DCU, distrikt Sjælland. Afdelingen har knap 200 medlemmer.
DCU licensløb
Vores obligatoriske licensløb DeFeet løbet blev afholdt torsdag den 25. maj 2017 på en
rundstrækning ved Lejre. Vi kørte for alle klasser minus børne- og ungdomsklasserne, idet
der var Tour de Himmelfart i Jylland for disse klasser.
Mange af klubbens medlemmer mødte op som hjælpere, og sammen fik vi afholdt et godt
arrangement. Efterfølgende fik vi også ros af løbskommissærerne og deltagerne for et
godt tilrettelagt og gennemført arrangement.
Løbet indgik samtidig som første afdeling i ”Riders Cup Cph”, der afvikledes over 4 dage i
Kristi Himmelfartsferien i samarbejde på klubberne ABC og Ordrup CC.
I samarbejde med disse klubber havde vi en enkeltstart på FSN Værløse fredag den 26.
maj 2017.
Heino Cup
Årets Heino Cup havde følgende afdelinger:
1. Afdeling blev afholdt som enkeltstart (prolog) tirsdag den 2. maj 201, FSN Værløse.
2. Afdeling blev afholdt som linjeløb tirsdag den 30. maj 2017, Fløng.
3. Afdeling blev afholdt som linjeløb tirsdag den 20. juni 2017, Elverdammen.

4. Afdeling blev afholdt som linjeløb onsdag den 16. august 2017, ADA-bakken.
5. Afdeling blev afholdt som linjeløb tirsdag den 05. september 2017, Birkerød.
Generelt er afholdelsen af løbene gået godt. Igen i år havde vi racemarchalls med for at
højne sikkerheden. Uagtet dette havde vi et grimt uheld i 2. afdeling, idet en bilist kørte
ud fra et grundstykke og direkte ud i A-feltet og ramte en rytter.
Vi måtte stoppe løbet – dels på grund af at felterne ikke kunne passere uheldsstedet, men
også af hensyn til den tilskadekomne rytter.
Efterfølgende viste det sig, at rytteren slap nådigt og kunne udskrives fra skadestuen efter
behandling.
Vi har set masser af godt cykelløb, og rytterne har generelt været meget tilfredse. Igen i
år har vi haft færre af vores egne ryttere med, og det tilskriver vi arbejdssituationen i
politiet generelt.
I den samlede stilling fik cykelafdelingen Jørgen Arnth Nielsen på skamlen i B-klassen som
nr. 3.
Klubmesterskab
Samtidig med sidste afdeling af Heino Cup kørte vi om klubmesterskabet.
Årets klubmestre blev:
Elite:
A: Ken G. Hansen
B: Jørgen Arnth Nielsen
C-motion: Mogens Vedel Pedersen.
Efter løbet var Cykelafdelingen vært med pølser ad libitum.
Danske Politimesterskaber i Cykling
De danske politimesterskaber i cykling afholdt af Rigspolitiet på vejene omkring Smørum.
Det var et utroligt godt arrangement med stor vægt på sikkerheden m.m.
Flere ryttere fra Cykelafdelingen deltog, og som vanligt kom flere på skamlen.
Enkeltstart

Klasse 3 (H 50)
nr. 2, Frank Reuter
nr. 3, Jørgen Arnth Nielsen
Klasse 4 (H 60) nr. 2, Johannes Risbjerg
Linjeløb
Klasse 3(H 50) nr. 1, Frank Reuter
Klasse 4 (H 60)
nr. 1, Johannes RisbjerG
nr. 3, Richard Hjortebjerg
Motionsklasse nr. 1, Micael Becker
Tour Parkinson Danmark
Cykelafdelingen havde igen i år lovet at hjælpe med at assistere ved Tour Parkinson
Danmark 2017 i dagene 19. – 21. maj 2017 dels med ruteplanlægningen og dels med
rollen som holdkaptajner. Etapeløbets 3 etaper bestod af:
Etape 1: Middelfart, Vejle, Horsens, Hou, færgen til Samsø og til Koldby Kås. Ca. 108 km.
Etape 2: Koldby Kås, færgen til Kalundborg, Tølløse, Roskilde, Charlottenlund. Ca. 120 km.
Etape 3: Charlottenlund til Christiansborg. Ca. 27 km.
Der var ca. 75 deltagere, som selv kunne vælge at køre i 3 forskellige grupper. En gruppe
med ca. 15 km/t i snit, en gruppe med ca. 20 km/t i snit og en gruppe med ca. 25 km/t i
snit.
Undervejs på etaperne havde deltagerne mulighed for at stå af og blive transporteret
videre med bus.
Følgende ryttere deltog som holdkaptajner: Steen Ryborg, Bjarne Wermuth, Poul E.
Hansen og Johannes Risbjerg.
Licensrytterne
Vi har haft 12 licensryttere i 2017 mod 21 i 2016.
Resultatmæssigt er det gået rigtig godt med:

1. pladser, 9
2. pladser, 20
3. pladser, 13
og i alt har rytterne kørt 670 point ind.
DM for veteraner
DM for veteraner enkeltstart blev afholdt af Nakskov.
H 60 nr. 3, Torben Nielsen
Sjællandsmesterskaber
Linjeløb
H 70 nr. 2, Preben Dalsgaard Hansen
Banen
Vi har flere ryttere, der kører på banen og deltager i de afholdte stævner.
Motion
Motionsrytterne har deltaget i en række løb, og der var flest deltagere til
Skjoldenæsholmløbet.
Motionsafdelingen arrangerede en bustur til Kongeetapen i Jylland, hvor ruten i år gik fra
Otterup til Vejle. Vi var ca. 25 ryttere afsted og havde en rigtig god tur, og næsten alle
gennemførte det hårde løb med afslutning op ad Kiddesvej i Vejle.
Vi var lidt uheldige med vejret, idet det nærmest gav skybrud i Vejle. De første ryttere
nåede til mål i Vejle i tørvejr, medens andre blev drivvåde på de sidste kilometre.
Normalt ser vi afslutningen af de professionelles løb, men på grund af uvejret, valgte vi at
køre hjem i år.
Træningslejr
I samarbejde med ABC afholder Cykelafdelingen hvert år en 9-dages træningslejr i Calpe,
Spanien i marts måned til meget rimelige penge.
Der var 12 ryttere fra klubben, der deltog.
Sponsorer
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer Frederiksberg El, Heino Cykler, DeFeet og
Lyngby Turistfart.

Kontakt til Cykelafdelingen
Hvis du vil vide mere om Cykelafdelingen, så gå ind på vores hjemmeside www.picykel.dk
eller på Facebook. Du kan også kontakte bestyrelsen

