Beretning 2018 Cykelafdelingen.
Generelt har cykelafdelingen oplevet en god sæson i 2018 og masser af godt cykelvejr.
Power Cup
På MTB siden deltog klubben i Power cuppen igen i 2018 og arrangerede en afdeling i år.
Magic Sport Cup:
Vi havde 7 mand tilmeldt i år. Vi fik 2 podie placeringer, 3. plads i Gruppe 3 ved unge Magnus
Bächler, og 3. plads i gruppe 6, ved en anden ung mand Benjamin Cilleborg.
I Holdkonkurrencen fik vi en 6. plads ud af 12 deltagende hold.
Vi arrangerede også en afdeling i år, en hård rute ved Jordløse, Haastrup.
Mesterskabsugen:
Nyt eller gammelt tiltag blev taget op i år. I modsætning til tidligere blev klubmesterskaber i MTB
inkorporeret i ugen, så alle havde muligheden for at prøve sig i både MTB og landevej.
Deltagelsermæssig var ugen en succes.
MTB mestre blev Stefan Nielsen og Birgitte Andersen
Enkeltstart blev vundet af Henrik Andersen og Signe Pardorf.
Linieløb Landevej blev vundet af Magnus Bächler i A-Rækken, Peter Kok i B-Rækken, Jørn Plet hos
veteranerne og Jane Falslund hos Damerne.
Ugen blev afsluttet med den klassiske fællesspisning ved klubhuset i årets gode sommervejr.
Deltagelse i Motionsløb
I 2018 havde vi udvalgt Carl Nielsen løbet, som det løb klubben ville fokusere på og støtte, og der
var pæn deltagelse.
Daglig Træning:
Igen i år tog Mogens Johansen sig af at lave hårde programmer til A-Gruppen. Stig D. og Stig F.
havde meldt sig på banen til at styre B-Gruppen og havde lavet et godt oplæg til, hvordan gruppen
skulle køre. Dette gav god deltagelse og tilfredse medlemmer.
Formiddagstrænere
Vi har i den gruppe, som kalder sig "Formiddagstrænerne" - det vil sige er pensionister, som
kan cykle på træningsdagene, onsdag, fredag og søndag kl. 10 - været mellem 7 og 10
i 2018 på både MTB og Racer. Vi har afviklet ture på MTB til Malerhytten på Als og cyklet på
Gendarmstien i det sønderjyske. Herudover på racer en herregårdstur i det sydfynske - 130 km og
15 Herregårde. Endelig en tur til Alsace i byen Kientzheim, hvor vi kørte på racer, MTB og
konecykler.
MTB Kids:
Tiltag af Thomas Greve, som har været en succes, idet der er kommet flere og flere til. Thomas har
konstruereret små udfordringer i en lille teknikbane til børnene.
Sociale ture:
Igennem året er søndagene jævnligt blevet brugt til at besøge diverse bagere rundt på Fyn.
Der blev også kørt en Kerteminde tur, dirigeret af Peter Kok, med god deltagelse til havnen i

Kerteminde. Der var lagt op til en Lillebæltstur igen, men vejret havde stoppet sin
samarbejdsvillighed og turen blev aflyst.
”Se Skoven Springer ud” og ”Løvfaldsturen” er faste forårs og efterårs ture, og blev også afviklet i
2018.
Ryttermøder:
Der blev i 2018 afholdt 2 ryttermøder med spisning. Dette var en succes.

