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Det har været et godt år! 
 
Motion vokser og vokser! - og tæller i dag mere end 250 aktive ryttere. Det er imponerende på alle måder, 
og viser hvor meget der kan bygges på et godt fundament af engagerede holdkaptajner og flinke 
medryttere. Nye medlemmer bliver taget godt i mod og ”sluset ind”.   
 
Motionsafdelingen er begunstiget af mange gode ryttere, der er med til at tage over, når presset har været 
stort til træningspas over ugen. Dem skal der lyde en stor tak til. Holdkaptajnerne lægger en stor portion 
engagement i at få træningspas og ruter til afvekslende træninger til at gå op, hvilket er med til at 
understøtte og udvikle vores træningspas og klubbens virke. Det er rigtig flot!  
 
For også at styrke det sociale islæt, har der været holdt nogle underholdende og lærerige arrangementer i 
klubben -mekanikeraftener, træningstips og sågar en enkelt vinsmagning er det også blevet til! 
 
Der er begyndt at tegne sig en stabil tilgang af voksne piger, der også har lyst til at holde sig i form på 
landeveje og de grusede stier på MTB.  
 
Der har været en rigtig flot tilslutning til træningslejre i både indland som udland. Mallorca, Alperne, 
Hallandsåsen i Sverige, Harzen er bare nogle af de destinationer der har været besøgt. Hvis tilslutning i den 
grad fortsætter, forventer vi at fylde vores eget ACR-fly i 2016 til Mallorca . Vi vil så insistere på at det 
bliver iklædt orange på turen! Derudover er der kørt motionsløb i hele landet – bla. deltog mere end 40 
ryttere i en fælles cup hen over sommeren, med rigtig flotte placeringer til vores ryttere i alle klasser.  
 
Efterspørgslen efter et fleksibelt træningsskema over ugen søges også hele tiden udvidet. Sidste år var der 
4 faste ugedage, og vores motionsformand siger, at det skal være med fem faste dag i år! Det håber jeg 
lykkes!  
 
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle motionister, der har hjulpet til vores mange cykelløb... 
Både til interne løb som til vores store åbne sponsorløb. Tak!  
 
Låne cykel ordningen 
Der er 36 lånecykler, og i 2014 er der købt 9 ”nye” cykler, bla. 6 små 24 tommers Nishiki cykler. Cyklerne 
købes brugt, og lever et hårdt liv, men klubben har i 2014 fået hjælp af B&U pigerne Nadja og Trilles far til 
at reparere, vedligeholde og klargøre lånecyklerne efter returnering fra lejerne. Alle cykler gennemgår et 
større check for at fremtidssikre cyklerne samt at de alle er sikkerhedsmæssigt i orden.  
  
B&U  
Der er kommet rigtig mange drengeryttere og en del pigeryttere til klubben i 2014, hvilket er rigtig dejligt. 
Gruppen er steget eksplosivt i 2014 – med 35 ryttere til og med U17.  
 
Vi arbejder for at få flere piger ind i cykelsporten, og det understøttes af en meget aktiv 
pigeforældregruppe, som bla. har igangsat et samarbejde med DCU Distrikt Jylland-Fyn. Vi håber på, at vi 
kan afholde en ”pigecamp” på Amager i løbet af 2015. En camp for alle piger under DCU.  Målet er 
deltagelse af 35-40 piger og gratis deltagelse for alle ved hjælp fra sponsorere, fonde m.m. 
 



Spinningrummet bliver brugt rigtig meget her i vinterperioden, hvor der stort set køres et par timer hver 
dag hele ugen igennem. Nogle af spinningcyklerne er ved at være noget slidte, derfor er et par stykker fra 
forældregruppen ved at foretage nogle reparationer på spinningcyklerne, således at de alle er køreklar til 
de mange ryttere. 
 
Der er også nedsat en lille arbejdsgruppe som arbejder på en ny velkomstbrochure til børn og en ny ”ABC 
folder” med forklaringer på cykelsportens mange forskellige "fag udtryk" til nye forældre og ryttere. 
 
B&U ture 2014 
Den årlige Tour De Himmelfart i maj  
DM i Middelfart – som var et fantastisk flot arrangement på alle måder, måske undtaget af vejret ;-) 
Tønder Bov, hvor rytterne bor i Danland - social tur med cykelløb og hygge i husene samt i badelandet 
 
Junior/senior 
Det har været det bedste junior/senior år vi har oplevet i mange år! Måske ligefrem det bedste 
nogensinde? 
  
To VM guldmedaljer til Amalie Dideriksen, en VM sølvmedalje til Mathias Linderod og Paris-Roubaix og 
Fredsløbet til Magnus Bak Klaris, som toppen af det som Amager CRs ryttere kørte hjem i den forgangne 
sæson.  
  
Efter at Amalie vandt VM guld på landevej i 2013, var det med stor spænding at hun gik ind i sæsonen 2014. 
Men fra første løb i sæsonen, som for øvrigt var et internationalt løb i Holland Omloop van Strijen, viste 
hun at sejrs stimen blot forsatte – på trods af at hun kørte iført VM-trikoen! Alle holder selvfølgelig øje med 
verdensbedste cykelrytter!! 
 
Mange andre sejre blev det til i sæsonen – for mange til at nævne dem her – de væsentligste skal I dog ikke 
snydes for. Ved senior DM i Fåborg kørte Amalie først over stregen og ved i suveræn stil at spurtbesejre 
sine modstandere og blev dermed elite Danmarksmester (og dermed den første kvinde i klubbens historie, 
som vinder landevejs DM). I Korea vandt Amalie VMguld i Scratch - og jeg er helt sikker på, at hvis ikke 
uheldet havde været ude, havde hun også vundet i Omnium! (spørg bare hendes mor og far!)   
 
Og sådan en smule brækket kraveben stoppede ikke sejrsfesten, for minsandten om ikke det lykkes at blive 
fit for fight og endda i sådan en grad, at Amalie, udover at være feltets stærkeste rytter også kunne gentage 
bedriften og køre først over stregen som verdensmester endnu engang. Fantastisk! 
  
Som nævnt var der også VM medalje til Mathias! Bane VM i Korea også i disciplinen scratch, hvor Mathias 
kørte superflot og vandt VM sølv. 
  
Magnus har også gjort det godt ved at vinde 3 UCI løb; først Paris-Roubaix, siden etapeløbet Course de la 
Paix (Fredsløbet) og endeligt endagsløbet Gent-Menen og den hjemlige juniorcup Lindberg Sports Cup. - Og 
var den junior rytter der kørte anden flest UCI point ind på verdensranglisten, kun overgået af den tyske 
verdensmester i enkeltstart. 
  
Tobias Mørch Kongstad fik sig også markeret på den internationale scene, ved at vinde en etape i Østrig 
Rundt, hvilket bragte ham i den gule trøje en enkelt etape af løbet. 
  
I det hele taget gjorde vores junior team Cycling Elite Copenhagen, det rigtigt godt i 2014. Uover de 
tidligere nævnte resultater blev det også til DM sølv i 4000 meter holdforfølgelsesløb, DM bronze til 
Rasmus Bøgh Wallin ved DM på landevej og DM bronze i holdløb på landevej.  Herudover kørt teamet 



rigtigt mange sejre hjem, og ganske bemærkelsesværdigt var der ikke mindre en 9 af teamets ryttere der 
formåede at kommer først over stregen i et løb, hvilket vidner om stor bredde og evne til at køre for 
hinanden. En evne som er en del af det vi ønsker, at teamet skal kunne favne og værne om. 
  
Hos seniorerne har vi haft fornøjelsens af at have Stefan Djurhuus i A-klassen. Det blev desværre ikke til en 
sejr i 2014, men mange flotte resultater, samtidig med at Stefan kæmpede med knæproblemer.  
  
I løbet af sæson lykkedes det Benjamin Hanson at køre sig op i A-klassen – tillykke til Benjamin, som vi 
forventer os meget af i 2015. 
  
H40 rytteren Henrik Frederiksen kørte sig op i B-klassen og Filip Domagala køre sig op i C-klassen. 
 
På damesiden har der udover Amalie, været et damehold, som deltog b.la i Pinsecuppen. Vi har haft glæde 
af A-rytterne Michelle Lauge og norske Anita Yvonne Steenberg (5 dobbelt Norsk mester på banen - vinder 
af Sjællands Mesterskabet i partidskørsel på landevej).     
  
Vores rytteres gode resultater har ført til, at vi fra den kommende sæson har kunnet sende 5 ryttere videre 
ud i verden til større teams end vi liiiiiige pt. kan byde på:  
Amalie Dideriksen skal køre for Boels Dolmans Cycling Team (Hollands UCI dame team) 
Magnus Bak Klaris SEG Racing (Continental Team) 
Stefan Djurhuus for Team Almeborg-Bornholm (Continental Team) 
Mathias Linderod for Team Vivelo-IBT Isolering (DCU Team) 
Anita Yvonne Stenberg for Team Milawo 
 
  
Samtidig med at vi sender disse fem ryttere ud på større udfordringerne og udviklingsmuligheder, har vores 
juniorteamsatsning betydet en tilgang til vores senior afdeling på 4 ryttere fra egne rækker! Tobias Mørch 
Kongstad og Rasmus Bøgh Walling, som begge skal køre i B-klassen, samt Marc Sehested og Oliver Almind 
som skal køre C-klassen. Altså en væsentlig styrkelse af vores seniorafdeling. 
  
Junior Team satsningen forsætter – vi har indgået et partnerskab med Lyngby CC om at forsætte 
juniorsatsningen i fællesskab. Teamet kommer i 2015 til at forsætte under navnet Cycling Elite 
Copenhagen. 
 
DCU 
Bestyrelsesarbejdet i DCU har fundet sin form, som gør at bestyrelsen er ved at komme i hus med en række 
af de tiltag, som den blev valgt ind på.  
 
Mere åbenhed og klar kommunikation, inddragelse og medbestemmelse samt en ny klubstruktur, der på 
sigt gør at vi kan tilbyde alle medlemmer af DCU en bedre hverdag i klubben, på rammen og for den enkelte 
rytter. 
 
For mig at se har satsningen på både breddeprojektet og indsatsen for kvinder i sporten betydet, at der er 
langt mere fokus på, hvad det er vi sammen kan løfte. Det er en fornøjelse at være med til den udvikling. 
Jeg er i særdeleshed glad for at der med den nye dameudvalgsformand og holdet omkring hende, kan ske 
et kvantespring for sporten på alle niveauer. 
 
I vores del af butikken – DCU Sjælland - er Kenneth Dideriksen blevet valgt ind, og skal være med til at 
ideudvikle og styrke arbejdet med børnene. Klaus Bach er ny formand, og har med sin skæve facon helt 
sikkert en masse at byde på! Det bliver spændende at følge. 



 
Frivillige i en travl hverdag 
Amager Cykle Ring er hverken et firma eller en kommunal institution – men en frivillig forening, som i høj 
grad bygger på medlemmernes frivillige (og ulønnet) indsats – vi er med, ikke kun for at nyde; men også 
yde – der er rigtig mange der har bidraget til vores fælleskab i 2014. Lad os klappe af hinanden.  
 
Året 2015 bliver så et helt specielt år for klubben da vi fylder 75 år – der er sket meget, siden nogle unge 
mennesker en augustdag i 1940, i en slikbutik på Amagerbrogade, stiftede Amager Cykle Club, som vi hed 
dengang. Det er mig derfor en fornøjelse, at indbyde alle klubbens medlemmer, pårørende og cykelvenner 
til vores event søndag den 22. marts, hvor vi vil præsentere klubbens nye tøjdesign, nye sponsorer og fejre 
vores jubilæum.        
 
Klubhuset 
Tak til Myrna og Luffe  
Tak til Tina for det store arbejde med Kalundborgturen. 


