Cykelafdelingens årsberetning 2019

Fra turen "Find en trold i skoven"

Af Johannes Risbjerg, formand
Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Johannes Risbjerg
Næstformand, Morten Rust (tøj)
Kasserer, Erik Hald
Sekretær, Jørgen Arnt Nielsen
Bestyrelsesmedlem, Ken G. Hansen (licens)
Bestyrelsesmedlem, Jan Schack Andersen

Bestyrelsesmedlem, Dorte Schulz (motion)
Bestyrelsesmedlem, Torben Nielsen
Regnskabskontrollanter, Gert Lohmann (udmeldt) og Erik Sundal
Regnskabskontrollant suppleant, Peder Ladefoged
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 28. februar 2019, og der var fremmødt 25
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 sportsklub under DCU, distrikt Sjælland. Afdelingen har godt 150 medlemmer.
DCU licensløb
Vores obligatoriske licensløb Heino løbet blev afholdt torsdag den 30. maj 2019 på vores
normale 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.
Vejret var ikke så godt som sidste år, idet det begyndte at småregne, da de sidste felter
kom i mål.
Sommer Cup
Bestyrelsen besluttede, at vi igen i år skulle deltage i Sommer Cup.
Årets Sommer Cup havde følgende afdelinger:
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enkeltstart den 9. maj 2019, Sigerslevøster.
linjeløb den 16. maj 2019, Alsønderup.
linjeløb den 23. maj 2019, Esrum.
linjeløb den 29. maj 2019, Fredensborg.
holdløb den 11. juni 2019, Annisse.
linjeløb den 20. juni 2019, Sigerslevøster.

7. Afdeling blev afholdt som linjeløb den 8. august 2019, Slagslunde.
8. Afdeling blev afholdt som linjeløb den 22. august 2019, Uvelse.
9. Afdeling blev afholdt som linjeløb den 5. september 2019, Helsinge.
Vi var 20 tilmeldte – enkelte faldt fra undervejs.
I den samlede stilling fik cykelafdelingen:
Nr. 1 Dan Wassmann i klasse 3 B
Nr. 3 Brian Vibjerg i klasse 2 B.
Klubmesterskab
Ikke afholdt i 2019.
Danske Politimesterskaber i Cykling
De danske politimesterskaber i cykling afholdt af Københavns Vestegn på vejene omkring
Sengeløse på de samme ruter, hvor der tidligere var afholdt DM for masters.
Flere ryttere fra Cykelafdelingen deltog, og som vanligt kom flere på skamlen.
Enkeltstart
Mesterskabsklassen, nr. 1 Jakob Hoffmann
Klasse 4 (H 60), nr. 1 Johannes Risbjerg
Linjeløb
Klasse 2(H 40) nr. 1 Lars Ole Karlsen
nr. 2 Kim Løvkvist
Klasse 4 (H 60) nr. 1 Frank Reuter
nr. 2 Ken G. Hansen
nr. 3 Johannes Risbjerg
DMI CUP
DMI Cup er et nyt tiltag sammen med Forsvaret og er blevet kørt over 4 afdelinger:
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Ved Rigspolitiets Idrætsforening ved Smørum
ved Regimentet i Skive ved Skive
ved Vestegnens PI ved Hedehusene
ved Regimentet i Haderslev.

Vi havde flere deltagende ryttere og havde flere på podiet sammenlagt:

Klasse 4 (H 60) nr. 1 Ken G. Hansen
Klasse 2 (H 40) nr. 1 Jan Hoxer Nielsen
nr. 2 Kim Løvkvist
Tour Parkinson Danmark
Cykelafdelingen havde igen i år lovet at hjælpe med at assistere ved Tour Parkinson
Danmark 2019. I år blev løbet afviklet over 2 etaper:
1. etape fra Middelfart til Nyborg
2. etape fra Næstved til Frederiksdal
Der var ca. 50 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: Bjarne Wermuth, Poul E. Hansen, Emil Furbo,
Steen Ryborg og Johannes Risbjerg.
Licensrytterne
Vi har haft 11 licensryttere i 2019 mod 9 i 2018. Resultatmæssigt er det gået rigtig godt
med:
1. pladser
2. pladser
3. pladser
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og i alt har rytterne kørt 502 point ind.
Ved Master DM afholdt af Sydkystens Cycling ved Hedehusene og her fik vi 3 medaljer.
Enkeltstart
H 70 nr. 2 Johannes Risbjerg
Linjeløb
H 70 nr. 3 Jan Høgh
H 65 nr. 3 Micael Becker.
Sjællandsmesterskaber

Enkeltstart
H 70 nr. 1 Johnny Estvan
nr. 3 Preben Dalsgaard Hansen
H 60 nr. 2 Johannes Risbjerg
Linjeløb
H60 nr. 3 Frank Reuter
Parløb
D nr. 1 Jakob Skinderholm
H 70 nr. 2 Johnny Estvan og 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. Der er en tilbagegang i antallet af ryttere til
de løb som klubben arrangerer tilmelding til, men der er en del ryttere, der selv står for
tilmelding og kører løb. Som vanligt er der flest deltagere til Skjoldenæsholmløbet, men i
år var det noget vådt og små 10 ryttere gennemførte.
Kongeetapen startede i år i Holstebro og til Vejle. Det var den længste tur i historien, men
ikke de med flest højdemeter. Antallet af ryttere er faldende, så vi må drøfte, om vi skal af
sted til næste år – lidt synd, at vi ikke kan fylde bussen op. DCU oplyser ellers, at de har
noget spændende i vente til næste år.
Årets løb kørte efter det nye koncept med mere styring på i grupperne. Vi startede ud i
regnvejr, men fra Sunds blev det tørvejr, men med sidevind ned gennem Jylland. Vejret
var perfekt, da vi kom i mål og vi sad på græsrabatten på Koldingvej og så storskærm af
de professionelles løb
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 9 ryttere fra klubben, der deltog.
Træning
Klubben har et træningssamarbejde med ABC. Vi kan kun anbefale, at man møder op. Der
er både træning for licensryttere og for motionister. Der er også flere, der om vinteren
kører i skoven på gravelcykler – der laves ofte aftaler på Facebook.

Sponsorer
Der skal lyde en stor tak til vores sponsorer Frederiksberg El, Heino Cykler, 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.

