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Officielt er det forår og cykelsæsonen er startet. 

I 1. halvår er der planlagt forskellige aktiviteter. Vi har allerede afholdt klubbens første forårs 

Stjerneløb, hvor 14 ryttere stod klar til start. Stjerneløbet er et nyt tiltag i klubben arrangeret af 

Jørgen E. Hansen. Der var stor tilfredshed med løbet og der er kommet mange tilkendegivelser om, 

at man ønsker at gentage succesen. Der er muligt at afholde et lignede arrangement til sommer.  

De tre første tirsdage i april er lagt op som mulige introdage for nye medlemmer. Dog er 

informationen ikke kommet tids nok ud i de forskellige medier, så det har været svært at sprede 

budskabet om introdagene. 

Søndag den 24. april er der klubtur. Det var oprindeligt lagt op som en weekendtur, men 

opbakningen har været større til en endagstur. Leif og Tina er godt i gang med planlægningen og 

kan afsløre, at turen bliver på Sjælland. Vi har været i dialog med Holbæk Cykelsport for at høre, 

om det er muligt at lave et klubbesøg hos dem. Det er de positive over for, og vi afventer pt. 

endelig accept. I fald at vores tur bliver til Holbæk Cykelsport, så bliver der mulighed for at køre 

med på deres forskellige hold. 

Når de sidste detaljer er på plads, melder vi programmet ud. Vi sørger for lidt forplejning til 

deltagerne. Sæt kryds i kalenderen søndag den 24. april 

Torsdag den 26. maj (Kristi himmelfartsdag) er der yderligere en klubtur. Carsten har arrangeret 

Tour de France ruten fra Roskilde til Kalundborg. Ca. 180 km. Der er lagt en begivenhed på 

Facebook, hvor du kan gå ind og klikke ”deltager”. Sæt kryds i kalenderen torsdag den 26. maj

Søndag den 22. maj er der klubdeltagelse i Skjoldenæsholmløbet. Sidste år var en stor succes for 

dem der deltog, og vi stiller igen i år med klubdeltagelse. Sæt kryds i kalenderen søndag den 

22. maj

Vedrørende træningsdage er det værd at følge med på Facebook, hvor der løbende lægges 

begivenheder op. 



Efter Påske starter vi kl. 18.00 tirsdag/torsdage. Det bliver første gang tirsdag den 19. april kl. 

18.00. 

Klubben har 61 medlemmer som fordeler sig mellem klubbens forskellige hold henholdsvis P-holdet, 

Hold 2 og Hold 1.

Velkommen til nye medlemmer: 

Pierre har cyklet i Hedehusene/Fløng cykelklub tidligere og har allerede været med på træningsture. 

Mathias er ny i cykelverdenen, men er allerede faldet godt til. Han har også været med på et par 

træningsture. Tag godt imod dem. 

Husk at du på klubbens hjemmeside kan se den årlige aktivitetskalender. Du er altid velkommen til 

at få tilføjet et arrangement eller klubtur i kalenderen. Alle i klubben må invitere til diverse ture og 

sociale arrangementer. Nu kommer det varmere vejr og så appellerer det også til, at vi kan slutte 

en søndagstræning af med en kop kaffe, fx hos Grennesminde i Taastrup.  

Som nogen måske har læst på Facebook, efterlyser vi deltagere til Hold 2.

Werge og Jørgen gør et stort stykke arbejde som kaptajner på Hold 2, og de møder op hver tirsdag 

og kører en tur. Vi oplever stadigvæk, at der om torsdagen og søndagen står enkelte Hold 2 ryttere 

som mangler andre at køre med. Det resulterer i, at de kører med Hold 1 ud i nogle kilometer for 

derefter at cykle alene resten af turen. Det er ærgerligt, da klubben har rigtig mange medlemmer til 

Hold 2. Vi opfordrer til at møde op, for på den måde, får vi et fællesskab op at køre og det bliver 

sjovere at komme til træning. 

Med varme og forårshilsner fra Bestyrelsen


