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Beretning ved formanden
Lars Toft Pedersen
Vi er knap 200 medlemmer i Hammel Cykle Klub. Modsat mange andre foreninger er vores
medlemstal stabilt. Covid-19 og den generelle tendens mod mere uorganiseret fritidsaktiviteter har
ikke betydet fald i antal medlemmer hos os. Medlemstallet er stabilt, men medlemmernes ønsker og
forståelse af hvad det vil sige at være medlem af Hammel Cykle Klub forandre sig over tid – lige som
det forandre sig i enhver anden forening. Derfor er det vigtigt, at vi løbende stopper op, taler om hvad
vi prioriterer i dag og hvilke ønsker vi har til fremtiden i Hammel Cykle Klub. Vi skal til stadighed
arbejde for at være et godt fællesskab for cykling til glæde for nuværende medlemmer, og vi skal
hjælpe nye medlemmer til at blive en del af klubben.
På vores temamøde i september diskuterede vi retning for klubben i de kommende år. Det store
engagement og iderigdom bekræfter, at vi er mange i Hammel Cykle Klub, der har ambitioner og
ønsker til den videre klubudvikling. Blandt de mange spændende temaer blev det drøftet:
1. hvordan vi fastholder og styrker lysten til at arbejde frivilligt gennem en mere synlig anerkendelse
af den enkeltes indsats.
2. hvordan vi med den rette kommunikation bedre kan sikre modtagelse af nye medlemmer, ex. med
en velkomstmail med nyttig klubinformation
3. og endelig drøftede vi fællesskab hen over vinteren med ex. klubaftener.
Der var stor enighed blandt de fremmødte om, at fællesskabet også fremover skal være et
gennemgående pejlemærke for klubbens aktiviteter, hvad enten vi cykler for det sociale eller efter at
opnå individuelle resultater. Bestyrelsen vil sammen med udvalgene arbejde videre med konkrete
initiativer for den kommende sæson.
Covid-19 har også i det forgangne år været rammesættende for flere af de tiltag, som vi har ønsket at
gennemføre. Det ses også på klubbens regnskab for i år. Vi har slet ikke brugt nok penge, fordi covid19 har bremset flere gode initiativer ex. fra voksenudvalget. Vi ønsker alle at tage revanche herfor i
2022 og pengene hertil er afsat i budgettet.
Trods covid-19 og en sæsonstart med forsamlingsloft og et år med stærkt reduceret løbskalender for
både motionister og elite, har der i 2021 været masse af aktiviteter i Hammel Cykle Klub.
På MTB siden har vi haft en ret stabil mængde af børne- og ungdomsryttere fordelt på 3 hold. Fokus er
på glæde ved cykling og holdopdelingen fungerer godt, således at vi bedst muligt tilgodeser de
forskellige niveauer og dermed kan bidrage til at udvikle rytterne både i fællesskabet og individuelt. Vi
søger dog fortsat efter nye trænere for at kunne målrette træningen endnu mere til de forskellige
niveauer. Vores mål er at nå tæt på 50 ryttere til vores ungdomstræning. Derfor har vi både fokus på at
fastholde nuværende medlemmer, men også at få flere børn og unge til at cykle i Hammel Cykle Klub.
Tidligere år har vi haft mange børne- og ungdomsryttere, som har kørt licensløb. Nu er det kun en
mindre del af ungdomsmedlemmerne, der kører licens. Derfor lægger vi elite/talent træning om til
næste år. Vi fokuserer mere på at være generelt løbsorienteret og ikke målrettet licensløb. På den
måde får flere ryttere i Hammel glæde af træningen. Vi har i år haft flere ryttere til start i motionsløb
som ”Kidsliga”, hvor der også køres medaljer hjem til Hammel. Med start i bredden er målet, at vi igen
kan få en større flok talentryttere, der kan vise klubtrøjen over hele Danmark.
På MTB for voksne har vi et motionshold for herrer, et mandfolkehold og et motionshold for kvinder.
På motionsholdet for kvinder er der 6 aktivere ryttere, der både kører på sporet og på grusvejene i
Frijsenborgskovene. Niveauet er spredt, men de hurtigste tager et par ekstra sløjfer og fællesskabet er
i top og de lokale ture blev i år krydret med en fælles tur i sommerhus med hygge og udforskning af
nye spor.

Mandfolkenes store mål for sæsonen var Hærvejsløbet og hele 17 ryttere gennemførte sammen de 66
km her i sommer. Det var en kæmpe oplevelse og selv om hyggen fortsat er et helt centralt
omdrejningspunkt for holdet, har oplevelsen givet blod på tanden for nye eventyr og mål i 2022.
Samarbejdet mellem mandfolkene og motionsholdet for herrer giver gode mulighed for både at
tilgodese fællesskabet og individuelle mål. Der er ryttere på motionsholdet, som kører rigtig stærkt, og
der er ryttere, der er nye på MTB. Derfor giver niveauinddeling god mening og hjemmebanen på
Klintholm og Mølleskoven er iblandet længere ture til Hinnerup, Gjern og den klassiske Grisetur
rammen for det meste af sæsonens træning. En håndfuld ryttere fra MTB motionsholdet deltog
sammen med en flok ryttere på landevejen i ”En forårsdag i Gudenådalen”, der desværre blev en meget
våd fornøjelse.
På landevejen var opdelingen i hold meget bogstavelig fra sæsonens start grundet restriktioner som
følge af covid-19. Først måtte vi ikke køre sammen, så 5, så 10, så 20 og nu er vi tilbage i den klassiske
inddeling i tre hold og ud over tirsdagstræning, seniortræning om torsdagen og længere lørdagsture
kunne vi i år også vende tilbage til traditionsrige ture: ”Dollerup bakker” og ”Lagkageturen” samt flere
ny-klassikere i det Østjyske. Endelig viste 11 mand flot vores nye klubtøj frem på de 374km fra Aarhus
til København den 4. september.
Voksenudvalget havde som sagt mange nye initiativer i støbeskeen, som det ikke var muligt at
gennemføre under restriktionerne i 2021. Derfor venter der ved fælles hjælp endnu flere gode og nye
cykleoplevelser i 2022.
Ud over aktiviteterne der er iværksat gennem ungdomsudvalget og voksenudvalget har der også været
gang i vores 3 øvrige faste udvalg: Medieudvalget, Sporudvalget og Tøjudvalget.
På sidste års generalforsamling blev vores nye klubtøj præsenteret. Bag præsentationen lå et kæmpe
forarbejde både med sponsorarbejde, udvælgelse af leverandør og design.
Ud over sponsorer med et hjerte for klubben og cykelsporten har det økonomiske bidrag betydet, at
alle medlemmer har kunne købe nyt klubtøj med tilskud. Denne mulighed vil der også blive i den
kommende sæson. I udvælgelse af leverandør lagde tøjudvalget vægt på, at alle medlemmer bedst
muligt skal føle sig hjemme i klubtøjet. Det betyder, at vi både har slimline til optimering i alle
vindretninger og baggy-stil, der signalerer overskud og kontrol på enhver nedkørsel i skoven. Med et
super flot tøjdesign bliver vi både bemærket på landevejen og i skoven og vigtigst af alt signalerer vi, at
”Vi cykler alle” i Hammel Cykle Klub.
Gennem sporudvalget varetages klubbens engagement for fede MTB spor i hele Favrskov kommune.
Indsatsen giver synlige resultater og MTB sporet her i skoven bliver flittigt benyttet af både lokale og
cykelentusiaster fra hele Østjylland. Blandt de mange rosende ord udefra er: “ fedt og udfordrende
spor“, “der er godt nok mange rødder” og ”lige som vi kan li´ det”.
Spordagene kommer i efterår /vintersæsonen til at fokusere på vedligehold. Mange af de gamle kanter
er rådnet væk og skal skiftes. Bobslæden skal have et nyt slidlag, og vi skal have genetableret sporet i
Mølleskoven mod Sallvej efter Frijsenborgs rydning. Med de heftige regnskyl vi har fået gennem
sommeren, skal vi også have kigget på dræn og vandafledning. Der bliver således gode muligheder for
at bidrage med skovl og hakke ved fælles spordage hen over vinteren. Det er en hyggelig måde at møde
andre klubmedlemmer. Jo flere der møder op desto sjovere er det og desto federe bliver sporerne.
Sporudvalget melder datoer for vinterens spordage ud i november.
Da Danmark gradvis åbnede op i foråret satte medieudvalget i gear. Et godt sted at se resultatet heraf
er på vores Facebookside: Hammel Cykle Klub – Vi cykler alle”. Her findes de første stemningsbilleder
da sæson 2021 blev skudt i gang på MTB og fra landevejstur til ex. Dollerup bakker. Her findes også en
række billeder og korte løbsberetninger fra sæsonen 2021. Hver gang du som medlem deler oplevelser
på cyklen med medieudvalget, deler du oplevelser med os alle. Det styrker fællesskabet i HCK når vi

deler historier fra klublivet. Derfor er det også en opfordring fra bestyrelsen til alle medlemmer – skriv
til medieudvalget.
I samspil med ungdoms- og voksenudvalget har medieudvalget været i gang med at producere en
række små videoer, der er tiltænkt til at skabe endnu mere synlighed omkring de gode muligheder og
oplevelser i Hammel Cykle Klub. Vi håber, at det giver bid i 2022.
Hammel Cykle Klub blev stiftet i 1974. 10. marts i år døde Bill Sejer Nielsen, der var medstifter,
mangeårig formand, bestyrelsesmedlem og æresmedlem i Hammel Cykle Klub. Med en flot indsats af
Jørgen Tind fik vi skrevet et smukt mindeord, der blev trykt i de østjyske aviser og stadig kan læses på
vores hjemmeside. Hammel Cykle Klub sendte en sidste hilsen med en bårebuket der både var
dekoreret med cykelhandsker og cykelkasket og familien bemærkede også til glæde, at en gruppe
Hammelryttere kørte forbi Kirken under ceremonien, der naturligvis blev afholdt under de gældende
restriktioner i forbindelse med Covid-19.
Bill havde haft et langt liv med et hjerte for cykling og Hammel Cykle Klub. En anden stor personlighed
forlod os alt for tidligt i livet. Lørdag den 18. september 2021 mistede Chris Anker Sørensen livet efter
en påkørsel på en cykeltur i Belgien. Chris blev gennem årerne både en stolthed og en reference for
Hammel Cykle Klub. Han var med sin ligefremme og charmerede natur en ambassadør for fællesskab i
klubben, når han som prof vendte hjem for at cykle med dem som havde lyst til det og spiste kage og
snakkede med dem, der havde mere lyst til det. Derfor ramte den tragiske besked om Chris Ankers død
også kollektivt i Hammel Cykle Klub og vi valgte at ære Chris ved en mindedag lørdag den 25.
september.
Det som ved første tanke var en mindetur for klubbens medlemmer voksede i løbet af en uge til en
mindedag, hvor vi skønner, at der var 1000 mennesker samlet i og omkring Hammel for at mindes og
ære Chris Anker Sørensen. En smuk dag hvor 525 ryttere kørte Chris Anker ruten på landevejen,
omkring 75 ryttere kørte på vores MTB spor og rigtig mange fra fjern og nær kom forbi klubhuset til
kage og kaffe eller stod med flag i byerne langs Chris Anker ruten.
Det var en helt særlig begivenhed og der blev ydet en helt særlig indsats for at vi kunne lykkes
sammen. Tak til alle jer der deltog på mindedagen og tak til alle, der gav en hjælpende hånd før, under
og efter arrangementet. Det havde ikke været muligt uden jer.
Det daglige klubarbejde kræver også, at vi hjælper hinanden i Hammel Cykle Klub.
• Tak til Favrskov kommune for den løbende dialog og det gode samarbejde både i medgang og
modgang.
• Tak til vores sponsorer, der ud over det aftalte sponsorat også løbende viser hjælpsomhed og
engagement omkring klubbens aktiviteter. Der er mange eksempler herpå, men her vil jeg nævne:

•

Poul Askov (X-dust), der skriver og spørger, om han kan få lov at sponsorerer lagkageturen.
Lise Reesen (Nyt Syn), der byder på kaffe og rundstykker lørdag morgen som optakt til
træningen.
Peter Maler (Peter Sørensen), der ringer dagen inden mindeturen for Chris Anker og spørger,
om vi har noget arbejde til ham, hvorefter han kører ud og fejer ruten.
Jan Lindberg (Lindberg cykler), der i dag ringer og spørg, om vi kunne bruge et dusin nye hjelme
til vores ungdomsryttere. Dem skal ungdomsudvalget nu til at udtænke en snedig plan for at få
fordelt.
Tak til alle medlemmer, der lægger en arbejdsindsats i et af klubbens udvalg eller på anden vis
bidrager til at skabe en god ramme og et godt fællesskab om cykling i Hammel Cykle klub.

Bestyrelsen vil også i de kommende år have fokus på, at vi sammen skaber stærke fællesskaber og
store oplevelser - med cyklingen som omdrejningspunkt i Hammel Cykle Klub.

