Beretning for 2020 for

CYKELAFDELINGEN

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:

Johannes Risbjerg

Næstformand:

Morten Rust

Kasserer:

Erik Hald

Sekretær:

Jørgen Arnt Nielsen

Bestyrelsesmedlem:

Ken G. Hansen (licens)

Bestyrelsesmedlem:

Dorte Schulz

Bestyrelsesmedlem:

Torben Nielsen

Bestyrelsesmedlem:

Jan Schack Andersen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 26. februar 2020, og der var fremmødt 25
medlemmer.
Året
Året har været meget præget af COVID19 situationen i Danmark, og afdelingens
aktiviteter har været begrænsede på grund af myndighedernes krav. Stort set alle
årets løb – både motion og licensløb er blevet aflyst.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har holdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året, og bestyrelsen har haft et
meget godt samarbejde og er meget velfungerende. Meget af bestyrelsesarbejdet er
i år foregået pr. mail.
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 godt 150 medlemmer.

DCU licensløb

Vores obligatoriske licensløb Frederiksberg El Løbet skulle vi have kørt torsdag
den 21. maj 2020, men blev aflyst i forening med DCU Sj grundet myndighedernes
krav.

Da der senere på sommeren igen blev åbnet op for aktiviteter, anmodede DCU Sj
om, at klubberne gik sammen og afholdte et DCU løb i løbet af efteråret. Vi gik
sammen med vores samarbejdsklub ABC og fik terminen søndag den 11. oktober
2020. Vi gik straks i gang med at planlægge, men det var svært, idet
forsamlingsloftet ændrede sig flere gange. I begyndelsen håbede vi, at der blev
åbnet mere op, men det gik lige modsat, og det endte med et loft på 50.
DIF havde åbnet op for tilskud til aktiviteter, og vi søgte, og vi fik ret hurtigt tilsagn
om støtte op til 30.000 kr., derfor besluttede vi at gennemføre løbet. Vi fik hurtigt de
forskellige tilladelser på plads. Vi delte dagen op i afsnit, og vi kunne køre med 45

ryttere i hvert afsnit. Vi kørte med klasserne dame A og B, herre H 40, H 50, H60, H
70 og U 19.
Løbet blev udbudt, og det viste sig, at der var stor efterspørgsel, og løbet blev stort
set udsolgt i løbet af et par dage. Rytterne var gode til at melde fra igen ved sygdom
og lignende, så andre fik mulighed for at komme med.
Løbet blev afholdt i dejligt oktober vejr og gennemført nøje efter den planlagte plan
med meget gode hjælpere, ligesom alle var gode til at følge COVID19 anvisningerne.
Alle var meget tilfredse med løbet, der blev det sidste løb i Danmark i 2020.
Sommer Cup
Til Sommer Cup meldte sig 25 af vores ryttere. Først blev løbet rykket, men til sidst
blev løbet aflyst. Alle der var tilmeldt kommer gratis med i 2021.
Klubmesterskab
Efter flere år uden klubmesterskaber var der flere ønsker om, at vi skulle holde
klubmesterskaber i år. Især på grund af, at medlemmerne stort set ikke havde været
ude at køre cykelløb, og enkelte havde kun kørt første afdeling af DMI Cup. Vi
begyndte at planlægge, fandt en dato og en rute, så kom meddelelsen om, at 2.
afdeling af DMI Cup netop skulle holdes denne dag, så måtte vi begynde forfra.
Det endte med, at vi fik lavet en aftale med vores samarbejdsklub ABC, så vi kunne
køre med ved deres klubmesterskab, der skulle afholdes onsdag den 26. august på
den 7 km lange rundstrækning på ADA-bakken. Tilmelding blev sendt ud og 21
ryttere tilmeldte sig. Vi kørte følgende klasser: Under 40 år, 40 – 50 år, 50 - 60 år,
60 – 70 år og over 70 år. En enkelt rytter over 70 år, medens der var 4 - 6 ryttere i
de andre klasser.
Det var en god dag vi havde valgt – selvom det vejrmæssigt var en ustabil periode,
idet vejret var tørt, lunt og ikke megen vind. Der var ikke det store ”set up” til løbet,
idet rytterne skulle tages hjem manuelt. Vores ryttere var delt ind i 3 fælles felter, og
langt de fleste af vores ryttere skulle starte i det midterste felt. Der var stort
styrkemæssigt forskel på rytterne – lige fra A ryttere til motionister, og felterne skulle
køre henholdsvis 10, 8 og 6 omgange. Rytterne blev sendte af sted, og flere af
felterne blev hurtigt spredt, ligesom det hurtige felt hurtigt begyndte at overhale de
andre felter, så vi måldommere havde nok at gøre med at holde styr på omgange og
felter, og vi begyndte at grue for, hvordan vi skulle afgøre placeringerne. Med IPads
optog vi video af opløbet.

Alle kom godt igennem, og vi havde ingen uheld. Vi havde dog enkelte kiks med
hensyn til rollen som måldommer, men sammen med rytterne fik vi
podieplaceringerne på plads.
Derefter var der præmieoverrækkelse og vi kårede følgende:
H 70:

Nr. 1 Preben Dalsgaard Hansen.

H 60:

Nr. 1 Frank Reuter,
Nr. 2 Ken G. Hansen,
Nr. 3 Carsten Borup Jensen.

H 50:

Nr. 1 Jørgen Arnth Nielsen,
Nr. 2 Lennart Nielsen,
Nr. 3 Karsten Søndermølle.

H 40

Nr. 1 Nicolas Henschel,
Nr. 2 Jacob Therkelsen,
Nr. 3 Morten Rust.

U H 40

Nr. 1 Jacob Skinderholm,
Nr. 2 Thomas Boesen,
Nr. 3 Mike Christensen.

Vinderne fik overrakt blomster og gavekort til Heino Cykler, og der var ligeledes
gavekort til 2.erne og 3.erne.

Danske Politimesterskaber i Cykling
Aflyst efter flere forsøg på afholdelse.

DMI CUP
Der blev kun kørt 1 afdeling af DMI Cup, der blev afholdt den 11. august ved Ejby på
Midtsjælland, medens de andre afdelinger blev aflyst.
I klasse 4 var vi suveræne, idet ryttere fra klubben satte sig på de 3 første pladser.
Nr. 1 Frank Reuter
Nr. 2 Ole Kjær Jacobsen

Nr. 3 Carsten Borup Jensen
Tour Parkinson Danmark
Aflyst
Licensrytterne
Vi har haft 4 licensryttere i 2020 mod 11 i 2019. Flere havde valgt ikke at søge licens
i 2020, idet de ikke syntes, at prisen for licens sammenholdt med antal løb ikke
harmonerede. Resultatmæssigt er det gået rigtig godt med:
1. pladser
2. pladser
3. pladser

1
2
1

og i alt har rytterne kørt 112 point ind.
Ved Master DM afholdt af Hvidovre på Stevns, og her fik vi 2 medaljer.
Enkeltstart
H 70

nr. 2

Johannes Risbjerg

nr. 2

Johannes Risbjerg

Linjeløb
H 70

Det skal nævnes, at i H 65 klassen havde vi Micael Becker og Ken G. Hansen med,
og de lå begge til medaljer, idet de var blandt 3 mand, der havde revet sig løs af
feltet, men kørte forkert med ca. 1 km til mål, og feltet kørte forbi, inden de nåede
tilbage på ruten.

Banen
Vi har flere ryttere, der kører på banen, men banen har været lukket i flere perioder.

Motion
Der har ikke været gennemført motionsløb i 2020.
Træningslejr

I samarbejde med ABC afholder Cykelafdelingen hvert år en 9-dages træningslejr i
Calpe, Spanien i marts måned til meget rimelige penge. I år var der 9 ryttere fra
klubben, der deltog. Midt i træningslejren blev Danmark lukket ned, og nogle dage
efter fulgte Spanien efter. Det betød, at den sidste dag måtte vi ikke forlade hotellet.
Vi kom godt hjem, og ingen ryttere var blevet smittet.
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.
Tøj
Bestyrelsen har besluttet, at vi skal have nyt klubtøj, nyt design, bedre kvalitet og
flere muligheder for at få lige det tøj man ønsker sig. Valget faldt på Kalas. Der kan
læses om tøjet på www.mseven.cc hjemmeside, som er dem der leverer tøjet. Vi
kan få fra hele kataloget, og det bliver taget hjem stort set uden lager, idet vi ikke
skal bestille så meget af gangen. Der er ca. 6 ugers leveringstid på tøjet. Tøjet vil
fortsat blive solgt til medlemmerne med tilskud fra klubben.
Sponsorer
Der skal lyde en stor tak til vores sponsor Frederiksberg El.
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.
På afdelingens vegne
Johannes Risbjerg
Formand

