Beretning FSM Cykel-udvalget 2016
Vi i cykeludvalget, har delt ansvarsopgaverne ud: Freddy Johansen står for budget, Peter Kok for
race afd., Jytte Højmark for MTB afd., Morten Ravn som medlem af FSMs bestyrelse, Dennis
Sørensen som løbsansvarlig til klubmesterskab og cykeluge bl.a., Poul Fredriksen som kontakt
person for formiddagscyklisterne og deres ture, som alle har været velkommen til at deltage i. Så
har vi en del hjælpere i MTB regi, Bo Andersen og Morten Ravn kordinerer og står for træning,
Stefan Nielsen står for Power Cup, og Bo er ligeledes kontaktperson til FMK vedr. nyt MTB spor i
Pipstornskov, Jan Toft er kontakt person til Naturstyrelsen, når der skal vedligeholdes spor i
Svanninge bakker og Sollerup skov. Erik Kruse er ansvarlig for Magic Cup, Karina Andersen hjælper
med bestilling og udlevering af cykeltøj.
I Race afd., blev alle holdkaptajner og trænere samlet før sæsonstart for at planlægge, hvorledes
årets træning skulle foregå, dvs. at der blev lagt en plan for hvem der var ruteansvarlig til hver
træningsaften, ligeledes har Mogens Johansen og Lars-Erik Andersen tilbudt interval træning i
forbindelse med træningsaftnerne. I weekenderne har der været mange sociale ture bl.a. med
bagerstop, så depoterne kunne fyldes op på de lange ture J.
Arrangementer
Der er 13 ryttere, der har deltaget i Magic Sport Cup. Ingen i gruppe et og to, men 5 i gruppe 3,
hvor Dennis Sørensen blev nr. 8. I gruppe 4 stillede Signe Pardorf op. I Gruppe 5 var der 4 ryttere
og Peter Kok kørte sig til en 6 pl. I gruppe 6, var der 3 ryttere, og her fik vi det bedste personlige
resultat, idet Emil Theodoresen kørte sig til en flot anden plads. Tillykke med det. Samlet set
landede klubben på en flot 3. plads ud af 11 klubber.
Så er der afholdt klubmesterskaber i henholdsvis Enkelstart og Linjeløb, Årets klubmester
ungdomsrækken blev Emil Theodorsen, i dame rækken Signe Pardorf og i herre rækken Dennis
Sørensen.
Linjeløb var der mødt 8 mand og 2 damer op. Dennis Sørensen vandt herre afd. Signe Pardorf
vandt dame afd. Ungdomsrækken blev vundet af Magnus Bachler.
Cykel ugen blev i år afholdt fra d. 4/6 til d. 11/6. Her blev der kørt stjerneløb, holdløb, linjeløb og
bjerg enkeltstart.
Lillebælt rundt, 13/8, blev kørt med blot 4 mand, men i god stemning, så det blev en god tur.
Licens ryttere Signe Pardorf og Mogens Johansen har deltaget i flere løb.
I MTB afd. har vi bygget spor og vedlige holdt eksisterende spor. Vi fik i foråret etableret et stykke
spor i Sollerup skov. Vi fik taget hul på arbejdet med etablering af ”vores” teknikbane ved
klubhuset. Vi var til officiel åbning af Pipstorn skov, som repræsentant for FSM MTB og

”sporbygger-lauget”, hvor spor arbejdet havde første arbejdsdag lørdag d. 5. november, ja bortset
fra at sporet er opmærket og godkendt af Holstenhus Gods og Fredningsmyndighederne.
Så har vi afholdt 2 afdelinger af Power Cup en i Vinter cuppen og en i Sommer cuppen. Afdelingen i
sommer cuppen var finalen og med stor ros fra ledelse og ryttere. Til vinter cuppen har der været
4 tilmeldte 3 herre og en dame. Til sommer cuppen har der været 3 tilmeldte: 2 herre og en dame.
Flere medlemmer har deltaget i flere MTB maraton løb. Igen i år afholder i vores MTB løb i
Svanninge Bakker d. 3. lørdag i november. Nærmere betegnet d. 19, og det er for 20 gang. Vi har
været ude at stå poster til Faaborg Outdoor event, MTB løb. Vi har kørt turen som hedder ”se
skoven springe ud” og vi kørte ” løvfaldsturen d. 29. oktober.
Vores intro dage til MTB sporten, har givet et par nye medlemmer, men konceptet, vil blive
omstruktureret i næste sæson.
Senior afd./formiddagscyklisterne har haft flere sociale ture med madpakker, bl.a. MTB tur til
Brunshuse, MTB tur på Gendarmstien, og den årlige Alsace tur på racer cykel, MTB tur til Harzen
og MTB tur til Rendsburg.
En god sæson med højt aktivitets niveau. Der har dog været nogle arrangementer som godt kunne
have haft større antal deltagelse.
På cykeludvalgets vegne.
Morten Ravn

