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Denne beretning er ikke om dansen med corona, men om cykling med corona. For selv om
meget i 2020 blev noget andet end forventet, også i Hammel Cykle Klub, har cyklingen og
fællesskabet i klubben været et glædeligt lyspunkt i en mørk tid.
Den officielle sæsonopstart blev udskudt, sociale arrangementer og løb aflyst og skiftende
restriktioner har krævet løbende tilpasning af klubbens aktiviteter.
Men coronaen har ikke stukket en kæp i hjulet for gode stunder i Hammel Cykle Klub i 2020.
Børn og Unge fik lettere forsinket skudt sæsonen i gang i forsommeren. Vi har set en del nye
unge medlemmer og de er kommet godt i gang. Der er god gejst til træningen og både nye og
gamle medlemmer er glade for at komme i skoven og på landevejen.
I samarbejde med Favrskov kommune afholdt vi hen over sommerferien flere events, hvor
byens børn kunne prøve kræfter med MTB i skoven. Der var stor søgning til disse events og
selv om det ikke umiddelbart har givet nye medlemmer, overvejer B&U udvalget at planlægge
tilsvarende aktiviteter i den kommende sæson.
Takket være en stor indsats blandt de frivillige trænere, har det været en god sæson i B&U.
Det har dog været vanskeligt at ramme og udfordre den enkeltes rytters niveau, idet der er
meget stor bredde blandt rytterne i B&U. Derfor arbejdes der fortsat dels med uddannelse af
trænere og med rekruttering af frivillige, så vi fortsat bevarer og udvikler et attraktivt
fritidstilbud til børn og unge i Hammel CK.
For de hurtigste og de ældste ryttere, der har cyklet som en del af talent/elite, har sæsonen
stået på meget få løb at træne op til. Her har det været afgørende med et stærkt fællesskabet,
men også vanskeligt for flere ryttere at holde motivationen oppe uden løbene at se frem til.
Det til trods har rytterne også i 2020 hentet flere flotte top 10 placeringer hjem til klubben
både ved DM i maraton på mountainbike og lige så ved DM i den olympiske disciplin XCO.
I B&U var der budgetteret med kursus for alle de frivillige trænere i 2020, hvilket grundet
corona er udskudt til starten af 2021.
Hos ”Mandfolk på mountainbike” er der mange aktive motionister og i sæsonen har
fremmødet til træningen været fra 7 til 20 mandfolk. Nu hvor det er for mørkt til træning i
skoven på hverdagsaftener mødes mandfolket hver lørdag formiddag fra 9:30-11:30. Den 1.
lørdag i måneden tager holdet ud og opleve et nyt spor. I lørdags besøgte de ”Mandfolket fra
Ry”, altså dem som opfandt hele det her Mandfolk koncept. Her fik holdet en god rundvisning
omkring og på Himmelbjerget, som selvfølgelig blev efterfulgt af social hygge.
Herreholdet hvor de øvrige motionister slår sine folder på mountainbike har i år bestået
af en fast bruttotrup på ca. 20 herrer. Hertil er kommet 4-5 nye MTB ér. I denne sæson har der
været træning både mandag og torsdag. Altid med god stemning og godt vejr☺
Holdet har generelt et godt niveau og tempo, så også gamle garvede eliteryttere har følt sig
tilpas.

Grundet forsamlingsforbuddet og den sene start på sæsonen blev holdets planlagte opstartsteknikkurser og motionsløb aflyst. Derfor har fokus i år været på ”bare” at få kørt så meget
MTB som muligt. Selvfølgelig mest på vores eget spor, men også en del ture til Gjern,
Hinnerup, Vestskoven og ikke at forglemme Griseturene rundt om Granslev.
12 frivillige tovholdere og trænere fra Mandfolk på Mountainbike og MTB herreholdet
sluttede sammen sæsonen af med MTB kaptajnkursus. Jeg spurgte efterfølgende en af
deltagerne om udbyttet og fik svaret: ”Det var faktisk rigtig godt”.
På landevejen har coronaen naturligvis også sat sit aftryk på sæsonen. Udvalget var klar til
start med en del arrangementer både for hold 1, 2 og 3, bl.a. klubaften og motionskalender.
Medlemmer havde arrangeret træningslejre og løb rundt i Europa og 10-12 ryttere skulle
sammen køre Aarhus-København i starten af september. Hurtigt blev fokus dog rettet mod
hvad der kunne lade sig gøre, og mens der var helt lukket for klubtræning fandt
medlemmerne sammen i privat regi. Med genåbningen kom der hurtigt struktur på træningen
og særligt i efteråret har der været fokus på træning med indlagte intervaller. Ligeledes har
den omstændighed, at alle (eller langt de fleste) holdt sommerferie i Danmark givet mulighed
for nye cykeloplevelser inden for landets grænser. Bl.a. har der været arrangeret flere ture på
”Kulturringen i Østjylland”. En rute der blev skabt i forbindelse med, at Aarhus i 2017 var
kulturhovedstad i Europa. Den traditionsrige lagkagetur blev gennemført i august med stor
opbakning fra såvel hold 1, 2 og 3, lige som det lykkedes at lave sommerafslutning med
grillpølser ved klubhuset. Dejlige lyspunkter i en sæson, hvor det har været vanskeligt at
samles på tværs af landevejsgrupper grundet de skiftende restriktionerne.
Bag aktiviteterne både på mountainbike og racer gemmer der sig masse af arbejde, som
kræver at medlemmerne i Hammel Cykle Klub også gør andet end at træde i pedalerne. Jo
flere der bidrage desto større oplevelser kan vi alle få i vores forening. Noget af dette arbejde
er ikke synligt i dagligdagen, ex. arbejdet med at sikre sponsorer til klubben, teste tøj og lave
design, planlægge løb (som desværre i 2020 alle har måtte aflyses igen), passe og
vedligeholde klubhuset, planlægge træning og ruter, arrangere sociale arrangementer,
vedligeholde hjemmeside, administration i klubben og løbende dialog med kommunen, DCU,
DGI og andre samarbejdspartnere.
Stor tak til alle medlemmer, der ud over selv at træde i pedalerne støtter op om klubben med
en frivillig indsats.
En frivillig indsats i klubben kan også udvikle sig til en sjov hobby og give nye venskaber. Et
godt eksempel herpå ses på vores lokale MTB spor.
I starten af 2020 blev afmærkningen af sporet på Klintholm og i Mølleskoven opgraderet med
nye pæle og piktogrammer sponseret af On Trail. On Trail er et samarbejde mellem DCU, DGI
og Nordea Fonden om at støtte og opnå en ensartet graduering og afmærkning af de 200
danske MTB spor. 160 nye pæle, piktogrammer samt stednavne som "den stejle, motorvejen,
rundtopogned og skildpadden” hjælper nu mtb´erne rundt på sporet.
Derudover er der i år lavet nye berms på flowstykket i Bøgeskoven, en ny sort opkørsel på
Søftensporet og i Oktober åbnede "BOBSLÆDEN “ - en flowy nedkørsel på Klinten, designet af
sporbyggerne Bob & Leth.

Til 2021 arbejder sporudvalget på at etablere et nyt teknikområde på Klintholm - en stor
legeplads for mtb ´ere på alle niveauer med bålhytte, hop, drops, rocks, stepups - and -downs.
Vi har det meste af økonomien på plads, men mangler det sidste “go” fra kommunen.
Sporudvalget har ikke planer om et længere MTB spor, men om hele tiden at øge kvaliteten af
det eksisterende.
Alle disse projekter på sporet har kun været mulige med frivillig arbejdskraft. Der er virkelig
blevet knoklet, men deltagerne fortæller, at det samtidig er fedt og hyggeligt - både at bygge
og komme ud på cyklen bagefter og nyde de gode resultater. I er en god kerne sporbyggere og der er plads til mange flere hen over vinteren, hvor de månedlige spordage fortsætter.
Afslutningsvis skal lyde en særlig tak til vores sponsorer, der igen i år har været
afgørende for, at vi har kunne tilbyde en bred vifte af aktiviteter omkring cyklingen for
medlemmer i alle aldre og på alle niveauer. Det er fantastisk – og noget ganske særligt – at vi i
Hammel Cykle Klub har opbakningen og engagementet til at kunne samles under mottoet: ”Vi
cykler alle”.
Senere her på generalforsamlingen vil I blive præsenteret for vores nye klubtøj med både
kendte og nye sponsornnavne.
Tak til Boyum IT, Byens VVS, Tikiøb Event, Brandt metalindustri, Byens massør og Skantag for
Jeres sponsorat, som i dag pryder vores klubtøj. Tak til Nyt Syn og Lindberg Sport, der både i
dag og fortsat er tøjsponsorer i HCK og velkommen til X-Dust og Peter Sørensen malerfirma,
som har lavet sponsoraftale med klubben for de kommende 3 år. Fri Bikeshop støtter fortsat
klubben økonomisk, men fortsætter ikke som tøjsponsor. Endelig fortsætter
samarbejdsaftalen med GoForm, til glæde for mange medlemmer i de mørke vinteraftener.
Sponsorarbejde og nyt klubtøj var det første af bestyrelsens tre fokuspunkter i den forgangne
sæson. Det andet fokuspunkt var den fortsatte udvikling af Hadsten Gadegrandprix, hvilket
efter grundige dialoger i udvalget og med kommunen rettidig blev aflyst. Klubbens udgifter og
en del af den tabte fortjeneste er efterfølgende hentet hjem via coronapuljer fra
Erhvervsstyrelsen og Danmarks Idrætsforbud. Tak til vores dygtige kasserer for indsatsen –
også i den forbindelse. Det tredje fokuspunkt i den forgangne sæson har været uddannelse og
støtte til klubbens frivillige trænere med henblik på at fastholde, udvikle og rekruttere både
trænere og ryttere. Som nævnt her i beretningen er det lykkedes at gennemføre MTB
kaptajnkursus i 2020, mens træneruddannelse for B&U er blevet udskudt til 2021.
I 2021 vil bestyrelsen have særlig fokus på samarbejdet med de enkelte udvalg og rammerne
for, hvem der har ansvaret for at udføre hvilke opgaver. Bestyrelsen vil også fortsat have
fokus på, hvordan vi anerkender den frivillige indsats blandt medlemmerne. Endelig ønsker vi
at udbrede vores nye klubtøj i 2021, så ”Vi cykler alle” i samme klubtøj. Hertil har vi ud over
ekstra rabatter ved første bestilling afsat et tilskud til klubbens aktive medlemmer i budgettet
for den kommende sæson.
På bestyrelsens vegne
Lars Toft Pedersen, formand

