Beretning 2017, racer.
Magic Sport Cup
Der er blevet deltaget i Magic Sport Cup igen i 2017 med 9 tilmeldte fra FSM.
Vi deltog 4 mand i gruppe 3, med en samlet 3. plads af Dennis Sørensen.
Og de resterende 5 kørte i gruppe 5, med 2 løbs sejre og samlet sejr til Magnus Bächler.
Klubmesterskaber
Enkeltstart blev kørt 2. juni, fordelt på 3 klasser A-B-Dame, samlet 12 deltagere, vindere blev
Dennis Sørensen, Emil Theodorsen og Signe Pardorf.
Linjeløb blev kørt lørdag den 24. juni i dårligt vejr. Fordelt på 4 klasser, A-B-Veteran-Dame, og der
var i alt 18 deltagere til start. Vindere blev Henrik Andersen, Lars-Erik Andersen, Povl Frederiksen
og Signe Pardorf.
MTB kørte deres mesterskab samme dag og vi fejrede det med fællesspisning i klubhuset om
aftenen.
Deltagelse i motionsløb.
Der blev ikke gjort nogen samlet deltagelse i motionsløb, det forgik forholdsvis individuelt, hvad
medlemmerne deltog i.
Licens.
Vi havde 2 medlemmer som deltog i licensløb, Signe Pardorf og Mogens Kim Johansen.
Daglig træning.
Mogens tog sig af træning tirsdag med træningsprogram, som var en succes, og folk der deltog og
gerne ville den slags træning var tilfredse. Vi må også indrømme, at vi manglede en leder til dem,
som bare gerne vil hygge cykle. Hvilket gør at der nok er en del, der ikke kommer.
Torsdag træning, hvor Peter Kok som regel slog en rute op, var der generelt meget få deltagere til,
så der skal måske også lidt mere plan på, hvordan der skal køres.
Sociale ture.
20. maj arrangerede Peter Kok en social tur til Nordfyn, hvor man besøgte Bogense og fik en
frokost. Turen var på ca. 130 km. Der var 7 deltagere.
9. september blev klassikeren Lillebælt Rundt kørt. Vejrudsigten var ikke så opløftende, så der var 6
deltagere på de godt 205 km. Turen det sidste stykke hjem over Fyn var meget våd.
Vintertræning.
Mogens og Lars-Erik har slået sig sammen om at lave vintertræning i det fri på cross/mtb på store
skovstier, med stop hvor man laver øvelser der styrker andre dele af kroppen.

