Cykling
Beretning fra Cykeludvalget 2019:
Året der gik med evaluering på et velarrangeret Novemberløb på MTB i bakkerne. Et løb med 85
deltagere på en smuk og solrig dag. Ud fra et spørgeskema med en svarprocent på 70%, var der
overvejende kun positive kommentarer at berette. Traditionen tro blev Løbet afviklet igen i 2019, dog
med en tvist af nye tiltag og i samarbejde med Outdoor Sydfyn, med start ved Gåsebjergsand. Et løb
og et samarbejde der vil arbejdes videre med. Løbet blev afviklet med et overskud i klubkassen på
3855 kr.
Foråret startede generelt godt, med basis for 3 hold, og godt fremmøde til træningen på de smalle og
brede dæk. Kaptajnerne var på pletten, og der blev cyklet mange hyggelige ture. Fremmødet viser
desværre en tendens til, hen mod sommerferien, at falde markant. Dog skal nævnes at
formiddagsholdene, må ses som de mest aktive med flest deltagende.
Børne MTB kom godt med ind i 2019, men blev desværre nedlagt kortvarigt efter, da Thomas pga ny
interesse, valgte at stoppe. Desværre har det ikke være klubben muligt at tilbyde en ny træner til
børnene. Hvorfor MTB Børn er blevet lukket igen.
2019 har også været et vellykket år for TacTic cuppen, med flot tilslutning på en dejlig forårsaften ved
Håstrups Bjerge. Desværre sluttede denne Cup med et voldsomt uheld med 3 ryttere fra Svendborg der
blev fragtet til hospitalet, med brækkede ribben og brud på nakke.
MTB -Power Cuppen er kommet for at blive, og var en succes der kræver få ressourcer en gang om
året oppe i Sollerup Skov. En hyggelig familedag i MTB motionsløb, hvor 100 deltager mødte op.
E- Cykling, Zwift projektet er et frø der har været sået over efteråret, med et arrangement i klubhuset
hvor Mikael Terp præsenterede denne sport. Der var 8 medlemmer på Odense Bane i november, der
bla deltog i et Zwift løb, styret af tidligere verdensmester Alex Rasmussen. En hyggelig aften, med
sved på panden, og kontant afregning fra første tråd. Frøet har desværre hængt med hovedet, og gik
helt ud efter en meningsmåling på ønsket om et klubtilbud.
December 2018 skrev FSM – Cykeludvalget under på en driftsaftale med Faaborg Midtfyn Kommune,
omkring leje og brugsrettighederne i Pipstorn. Denne aftale har været i spil på mange møder, og ført til
diskussion og bekymring for udvalget, idet aftalen har været svær at overholde. Konklusionen på denne
udfordring er endt ud i en selvstændig forening, der etablerer deres eget sporlaug uden bånd til FSM.
Hermed fjernes byrden fra vore skuldre. Held og Lykke til lauget.
Siden sommerferien har ca 60 medlemmer kørt i nyt klubtøj. Et flot og enkelt design uden reklamer. Et
nyt tiltag som cykel udvalget besluttede, nu hvor vi skulle takke af til sponsorerne. Tiden og arbejdet
med at finde aftaler med sponsorer er blevet en rigtig svær opgave. Nye regler for sponsorater

begrænser deres bidrag, og betyder at der skal findes rigtig mange for at give et økonomisk løft ifm
indkøb. Derfor besluttede udvalget, at indkøbe udelukkende på en egenbetaling af medlemmerne, dog
med et tilskud fra klubben og leverandøren pr. medlem. Opgaven har været udfordrende, og bliver
nemt utaknemligt.
Udvalget består af 4 medlemmer. Generelt er udvalget indstillet på at fortsætte, men nød til at bede om
folks engagement, deltagelse og opbakning for at bibeholde et harmonisk udvalg. Udvalget har på det
seneste ryttermøde udtrykt, et ønske om et udvalg bestående af 6 pers. – 3 repr. For racer og 3 repr.
For MTB. Findes der ikke medlemmer der ønsker at gøre en indsats i udvalget, kan medlemmerne
forvente at MTB træning mv. ikke er et tilbud fra udvalget, men at man altid er velkommen til at komme
og køre en tur i skoven og på de velanlagte spor, men på eget initiativ som altid.
Slutteligt er det spændende at se hvor FSM som klub når hen i løbet af det nye årti, med flere mål og
visioner 2020. Cykeludvalget vil fortsat arbejde med visionerne om Fælleskab, Positiv omgangstone,
Sociale arrangementer i udvalget men også i klubben. Udvalget er også bevidst om, at de opgaver der
skal løftes, skal løftes i fællesskab og ikke ved at gå tiggergang, hver gang der er brug for hjælp. Ellers
er det svært at se en klub i vækst, hvis fællesskabet ikke eksisterer.
Med ønsket om et godt Nytår til alle, glæder cykeludvalget sig til endnu et år med et positivt
samarbejde på tværs af de øvrige udvalg.
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