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Så er der igen gået 1 år  og hvilket år  2016 var et år med stor aktivitet og med mange nye medlemmer.  

Godt nok er vi en klub med aktiviteter året rundt, men det er speciel i  sommersæsonen at medlemmerne 
viser sig på cyklerne. 

Nu kan vi så glæde os til den nye sommersæson, som starter om 5 uger. Man kan næsten ikke vente  de 
tørre veje, det grønne landskab, varmen, solen. Vi har de 8 lyse måneder foran os.  

Denne beretning skal selvfølgelig skue tilbage på året 2016 der gik, men også se fremad til aktiviteterne i 
2017. Jeg vil komme lidt ind på klubbens visioner, og nu vi har fået så mange nye medlemmer  og det er vi 
glade for. Også lidt om at køre i felter, hvordan man kommunikerer med de andre  når intensiteten kan 
være høj, og klare budskaber skal gives.  

Som sagt har 2016 været et godt år. Aktiviteten har vel ikke været større i mange år. Til nogle at hverdags 
træningssamlingerne, mødte der over 40 medlemmer op. Det betyder jo, at vi kan dele os op i flere 
grupper. Pigegruppen er efterhånden blevet en stor gruppe, måske speciel fordi der er nogle af mændene, 

 

I bestyrelsen har vi ambitioner om, at vi kan blive endnu bedre til at dele os op, så alle kan få en god 

andre i gruppen, men det er ham/hende, der bestemmer. Generelt kan man sige at gruppekørsel på 
landevejen ikke er ufarlig. Man har derfor indbygget en række gængse fysiske signaler og verbale 
tilkendegivelser, der er nødvendige for at cykle tæt sammen.  Det strækker sig fra 

er forhindring eller anden trafik i vejkanten. Bare for at nævne noget af kommunikationen i feltet. Husk 

skade!! 

En anden form for kommunikation, der kan opstå i feltet er den, som sker, når vi pludselig bliver overrasket 
over nedbremsning, slag med cyklen til siden o.l. Dette sker ofte ved ændring af retning e.l. Denne 
kommunikation giver sig undertiden udslag i verbale overfusninger   
or

overstået. For nye medlemmer kan dette være ubehageligt   



Det får mig til at tænke på nogle af klubbens visioner.  At skabe oplevelser for cykelmotionister, at 
arrangere cykelløb, træningsture i ind- og udland, samt fester og sociale arrangementer. Vi opfører os 
ordentlig, vi hjælper hinanden. Vi giver mere end vi får. 

Ovennævnte punkter er nævnt i vores vedtægter. Hvis disse punkter efterleves, kan det da kun forblive en 
FANTASTISK cykelklub. 

Mange af aktiviteterne i 2016, vil selvfølgelig blive gentaget i 2017. Jeg vil nævne  nogen  i kronologisk 
orden. 

Nytårsappel  bestyrelsen besluttede ikke at afholde det i 2017, pga. ringe tilslutning i 2016. Men det 
afstedkom en del protester fra nogle medlemmer  og det viste sig også, at der mødte rigtig mange op til 
arrangementet her i 2017. Endda flere nye medlemmer. 

Klubaftener  1. onsdag i hver måned, dog ikke juni og juli. Har lige haft februar-aftenen, som med stor 

aftener. 

Klubture  er betegnelsen for ture, hvor alle cykler i fælles tempo.  Jeg vil opfordre medlemmerne til at 
møde op her. Starter med Fjorden Rundt  skærtorsdag. De lidt mere krævende  Mols Rundt og turen til 
Ejer Bavnehøj.  Skagenturen midt i juni  plejer at være et tilløbsstykke. I 2016 deltog vel ca. 35. Meld jer til 
kassereren, for at være sikker på at få en plads i 2017. Fjordløbets 100 km.-rute gennemkøres dagen før 
Fjordløbet. Sidste klubtur er is-turen til Mariager dagen efter Fjordløbet. 

Klubmesterskaber  - blev i 2016 arrangeret i en weekend med enkeltstat og linie-løb med Thomas Meyer 
som primær arrangør . Vi mangler ideer og medlemmer til at arrangere mesterskabet for 2017. Der er frit 
spil for arrangementet. Henvend jer venligst til bestyrelsen. 

Fjordløbet  i den første weekend i Randersugen. Her er der behov for mange af klubbens medlemmer, 
som hjælpere. De plejer at slutte talstærkt op. Med fare for at lyde som Dronningens nytårstale hvert år   
til Søens folk  en stor tak til alle hjælperne. Fjordløbet er vores vigtigste arrangement, og det der giver os 
en god økonomi.  

Udlandsløb  - i 2016 var der Harzen-turen, som gentages i 2017 med mange deltagere. Ligeledes 
Coast2Coast med mange deltagere. Hamburgturen ser ud til igen i 2017 at blive med mange deltagere fra 
klubben Det sidste tal siger 24 deltagere. Ellers er der jo en del af medlemmerne, der tager til diverse 
arrangementer i udlandet. Her skal nævnes Hærvejsløbet (det starter altså i Flensborg) - foreløbig 7 
deltagere. Turen til Garda-søen - også med mange deltagere. 

Schmidt Cykler Randers MTB-løbet i Fussingø  i 2016 blev vi på dagen ramt af ekstrem dårlig vejr  det 
eneste underholdende indslag var, at beskue deltagerne udseende, når de kom i mål  
Men det lykkedes da alligevel at få et lille overskud ud af det. Håber på bedre vejr i 2017. Her er der også 
behov for at en del hjælpere. 

Ikke at forglemme alle vore sociale arrangementer   Skt. Hans-fest med spisning, Fest for 
Fjordløbshjælpere, Julefrokost, Julebanko. Endvidere gennemførte vi Førstehjælps kursus for en del af 
medlemmerne i 2016. 



 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at udtrykke håbet om, at vi stadig kan have en attraktiv klub. Det 
er jo medlemmerne, som skal sørge for det. Vi vil i bestyrelsen meget gerne have feed-back på, hvad der 
kan gøres bedre og måske anderledes.  Modtages nye medlemmer godt nok? Skal der være plads til 
medlemmer, som ikke kører på racer? Skal træningen foregå anderledes? Mangler der nogle aktiviteter?  
Skal tilskuddene fordeles anderledes? osv. 

Tak til alle medlemmerne  uden jer og jeres aktiviteter, ville der jo ikke være nogen klub!!           

  

    

          

 

   


