
Formandindens beretning  

til ordinær generalforsamling 24. februar 2016 

Vores mangeårige medlem, æresmedlem og tidligere revisor Olav Aspelund døde i februar 
2015. Olav blev 81 år gammel og havde været medlem af klubben siden han startede som rytter i 
1951. Olav stillede altid beredvilligt og trofast op til klubbens løb som hjælper og fungerede som 
revisor i al den tid alle andre kunne huske tilbage helt frem til 2012. Klubben har arvet en stor del 
af Olavs bibliotek og memorablier, som nu vil indgå i klubbens historie fremover. 

Æret være hans minde. 

 

 

 

Kære alle. 

Endnu en gang har det været et godt år at være frivillig i Amager CR. 

Året startede med at vi igen tog for os af retterne til Amagerbladets idrætspriser: 

Magnus Bak Klaris blev kåret til årets fund og Amalie Dideriksen fik for anden gang prisen som årets 

idrætsudøver på Amager. Begge talenter forlod reden og kørte sæsonen 2015 for Hollandske hold.   

 

Ellers var den altoverskyggende begivenhed klubben 75 års jubilæum og præsentation af nyt tøj og 

nye sponsorer, med et overdådigt arrangement hos Jan Nygaard A/S. Der skal både lyde en stor tak 

til sponsorerne og alle jer der deltog, men så sandelig også til alle jer, der var med til at arrangere 

alle festlighederne – med den alle steds nærværende sponsorchef Kenneth Dideriksen i spidsen. Det 

er rart at opleve sådan et engagement og gejst, og spændende at komme tættere på vores nye 

sponsorer. Vi vil meget gerne have flere arrangementer sammen med vores sponsorer – også i en 

mindre målestok!  

 

Samtidig fik klubben en ny flot livlig hjemmeside, som er meget besøgt og der er for alvor kommet 

gang i grupperne på Facebook, hvor der er gang i den med råd, dåd og tips, planlægning og gode 

minder. 

 

Der var igen stor deltagelse på licensafdelingens træningslejr i Malaga, motionsafdelingens tur til 

Mallorca og kæmpedeltagelse på klubbens træningslejr for alle i Kalundborg. Stor tak til alle 

planlægnings-mastermindsne bag dette. Især Tina Dideriksen, som står for Kalundborgturen, hvor 

alle aldersklasser er repræsenteret! Pålidelige rygter vil vide, at vandrehjemmet er booket de næste 

10 år, og at folk har måttet finde andre steder at holde konfirmation!  



 

 

Løbsafholdelse 

Indledningsløbet blev afholdt på Avedøre Holme og vores sponsor JD Transport lagde faciliteter til 

arrangementet, så der var kaffe, kage og vinsmagning efter løbet. Klubmesterskabet i enkeltstart 

blev til en forandring kørt på Vestamager med start og mål ved Naturskolen, hvor der var grillhygge 

efterfølgende. 

 

Der har i 2015 været stor tilslutning til klubbens interne løb og ved Klubmesterskabet i linjeløb i 

august var der rekorddeltagelse i klubbens 75 års jubilæumssæson! I alt 112 ryttere var tilmeldt 

(incl. et sponsorfelt på 10 ryttere), ganske imponerende. 

 

Til "Amager Cykle Ring's 75 Års Jubilæumsløb" lørdag d. 15. August 2015, var alle sejl sat til og 
mange medlemmer var ude og hjælpe med både det ene og det andet praktiske. På det sportslige 
plan var det de to ”gamle” amagerryttere”; Stefan Djuurhuus og Rasmus Bøgh Wallin som blev nr. 
1 og 2, og hos kvinderne kørte Michelle Lauge Quaade en andenplads hjem til klubben. I 
juniorklassen var det også en tidligere amagerrytter der vandt, nemlig Maximillian Hoffmann, med 
Christian Lindquist på 3. Pladsen og Andreas Stokbro på 4. pladsen.  

Hos pigerne konkluderede Jesper Skovbølle efterfølgende, at det ligeså godt kunne have været et 
klubmesterskab: Hos U16 pige klassen vandt Tusnelda Svanholmer foran en anden amagerpige 
Nanna Warming, og i U13 pige klassen var der total amagerdominans med Nadja Reichel som 
nummer 1, Solbjørk Minke Anderson som nummer 2 og Trille Reichel som nummer 3. Samme 
dominans i U11 pige klassen med Liva Kornval som nr. 1, Mille Bidstrup som nr. 2 og Emma Marie 
Flindt Hansen på podiets 3. trin.  

Motion 

Stor tilslutning og mange nye medlemmer - især er det glædeligt, at der er kommet en stor 
dameafdeling. Der har aldrig været så mange motionstilbud; både typer af hold og træningstider 
som i 2015! -  og i 2016 bliver der endnu flere tilbud forlyder sædvanligvis pålidelige rygter. 

Mange motionister har været ude at køre både motionsløb, sommercup og længere træningsture. 

I Sommercup 2015 deltog 46 ryttere fra klubben, både licenser og motionister - og vi fik gode 

resultater, det bedste ved Claes Nilsson som vandt gruppe 2 samlet. Vi deltager selvfølgelig også i 

Sommercup turneringen i 2016.  

Motion har udover Mallorca og Kalundborg turene også været på tur til Söderåsen, Hallandsåsen 
(Pallesbjerg) og Harzen.  

Der er også udarbejdet en plan for indslusning af nye voksenryttere i klubben. Målgruppen er 
ryttere som ikke har erfaring med at køre i klub og som gerne vil vide noget om hvordan man 



træner og kører i et felt, inden de begynder at køre med til træning og på ture. Det er 
motionsafdelingens erfaring, at det er nødvendigt at lave sådanne arrangement for at få flere 
piger til at cykle, og således blive orienteret på en (mere) grundig og struktureret måde. Det første 
arrangement er et introduktionsmøde (grundkursus) for nye ryttere som afholdes i morgen 
torsdag. Der er p.t. ca. 15 tilmeldte hvor de 10 er piger, men mødet er for alle også eksisterende 
medlemmer, som vil opdateres på hvordan vi kører i trafikken. (Man tilmelder sig hos Georg) 

Mikael Schou gik af som motion-udvalgsformand efter flere år, og blev midlertidigt afløst af Bjarne 
Kratholm, men på motionsmødet i går den 23. februar (hvor der var total udsolgt af pladser i 
klubhuset), blev Erling Jung valgt til ny motion-udvalgsformand. 

– og vi glæder os allerede til bestyrelsesmøderne, hvor vi håber at Erling vil deltage.  

 

B&U 

Der har som noget nyt været pigesamlinger for alle landets pigeryttere, og Amager Cykle Ring var 

vært en weekend i november 2015. Weekenden blev sponsoreret af Carlsberg og DCU gav også et 

tilskud, så pigerne kunne være sammen i klubhuset og på landevejen.  

På resultatsiden har det igen været et flot år for vores B&U ryttere, lige fra DM medaljer på den nye 

bane i Odense i starten af 2015 til DM i august i Horsens. Conrad blev simpelthen Danmarks mest 

vindende cykelrytter, på tværs af alle alderstrin og klasser. Tusnelda, Trille og Nadja og de øvrige 

pigeryttere har gjort det rigtig godt i år med flere DM og SM medaljer. 

Det er 8. år med lånecykelordningen for børn, som består af en flåde på 36 cykler. Ordningen hviler 

i stort set i sig selv, men der bliver hvert år et lille overskud som bruges til indkøb af nye cykler. 

Junior/Senior arbejdet - licens  

Antallet af tegnede "konkurrence"licenser, været et af de største i klubbens historie.  

Der er mange, der er rykket op i den forgangne sæson, og det er sandsynlig- og forhåbentligvis en 

tendens der fortsætter.  

Rasmus Bøgh Wallin og Tobias Mørch Kongstad rykkede begge fra B-klassen til A-klassen, Nicolai 
Christensen rykkede fra C-klassen og var lige ved at kører sig i A-klassen – det gøre han i år – han er 
i øvrigt også en del af det junior team arbejde der er gjort de seneste 4-5 år. Herudover rykkede Filip 
Domagala, Anton Örn Elfarsson og Søren Dohn Nilsson også kaldet Super Søren fra C-klassen til  B-
klassen og endelig rykkede Christian Berg-Larsen og Sune Nicolajsen fra D-klassen til C-klassen og 
mon ikke det forsætter videre mod B-klassen i 2016? 

På damesiden ser det også rigtig godt ud, med Michelle Lauge Quaade på landsholdet og tredobbelt 
DM mester i hhv. 3km, scratch og omnium. Josephine Hansen (som i øvrigt vandt en masse medaljer 
i de Norske Mesterskaber på Bane) kørte sig i Dame A, og den tidligere motionist Rikke Bak Dalgaard 



startede i Dame B, og er helt sikkert snart på vej til en placering i Dame A. Vi håber og regner med 
at få et par Dame B ryttere mere i løbet af den kommende sæson.  

Derudover skal vi da lige nævne at Amalie Dideriksen blev dansk elitemester på landevej, 2 gange 
U23 europamester, samt fik sølv ved elitens EM.  

Vores juniorarbejde i samarbejde med Lyngby CC har været en succes – set over en årrække har vi 
fået flere flotte resultater, såvel nationalt som internationalt – men det væsentligste er at det nu 
lykkedes at bringe vores B&U ryttere videre op som senior ryttere via vores juniorteamprojekt!  

Vi har fået skabt en så stor licensgruppe, at det er blevet muligt at skabe udfordringer på alle 
niveauer. Nogle af dem har endda været så gode at vi har kunne ”sælge” dem til forskellige 
Continental Teams – Rasmus Bøgh Wallin og Christian Lindquist køre for Team Soigneur - 
Copenhagen Pro Cycling, Tobias Mørch Kongstad for Team Rival Platform og Magnus Bak Klaris for 
SEG Racing Akademi  - hertil kommer at Maximillian Hofmann, Nicolai Petersen og Andreas Stokbro 
som også har været B&U ryttere i klubben og omkring junior teamet, også er kommet på Continental 
Team. Selv om de kører for andre end os, så kommer de alligevel forbi til fællestræning en gang i 
mellem og er med til at løfte niveauet, inspirerer de unge ambitiøse ryttere og vise dem, at ved hård 
og vedholdende arbejde kan det lade sig gøre at blive semiprof og måske mere :-) 

Christian Berg er trådt til som seniortræner og er i høj grad med til at skabe en god stemning i 
licensgruppen, samtidig med at han er med til at løfte niveauet, så vel træningsmæssigt som socialt.  

Alt i alt en velfungerende licensafdeling i vækst, samt et godt juniorteamsamarbejde med Lyngby 
CC. 

Ellers kan nævnes 

At klubben har været meget aktiv i DCU regi Tina Dideriksen nu er blevet formand for 

kvindeudvalget, Kenneth Dideriksen sidder i børneudvalget og jeg indtil kongressen sad i 

bestyrelsen.  

Og som en lille kuriositet var klubben og klubhuset også på landsdækkende TV i det forgangne år – 

flere gange! I Pengemagasinet som på en meget nøgtern vis fik anskueliggjort, at det ikke 

nødvendigvis er den billigste sport i alle dyrker! – Og i TV2 sport omkring vores 

talentudviklingsarbejde i Dragør, nærmere bestemt vores seneste mandat fra Eritrea – Kahsay - som 

vi har fået med på holdet i alle henseender. Kahsay rejser på fredag til Malaga sammen med 35 

andre ryttere – lad os håbe på, at det bliver en endnu bedre integrationshistorie på sigt! 

Klubliv 

Igen i 2015 har der været stor aktivitet i klubben om mandagen, ikke mindst takket været Luffe & 

Myrnas mandagsmiddage og kaffeslaberads samt "Tøj-Finn", som har haft travlt i butikken på 1. sal. 

Butikken går en strålende fremtid i møde - med den helt store opshining der er i gang pt. Takket 



været en masse gode menneskers hjælp, og Kenneths insisteren og overblik. 

 

Amager Cykle Ring er en klub med traditioner og mange arrangementer i løbet af året, især 

jubilæumsåret har været præget af mange tiltag og stor deltagelse og hjælp fra mange medlemmer 

og deres pårørende - faktisk var det kun Stjerneløbet i november, der måtte aflyses og det var på 

grund af vejret. 

En ny feature i klubbens liv, har været professionaliseringen af det mandskab der gør klar til løbene. 

Med Tim Stockholm i spidsen er der lavet en task force, der har styr på det hele før, under og efter 

løbene! Det er et super godt initiativ, som får processen til at løbe smidigt og struktureret. Skønt! 

Der er der ved at blive lagt sidste hånd på mandskabsplanen for 2016. Der har været 100+ 

tilmeldinger allerede, som herved selv har haft indflydelse på deres opgave ved vores kommende 

interne løb. Resten af jer (klubbens medlemmer) bliver herefter tildelt en opgave. Mandskabsplanen 

er til gennemsyn i marts måned. Alle henvendelser direkte til Tim! 

 

Særlig tak skal der i år lyde til 

 Altid tilstedeværende Myrna og Luffe  

 Manden på loftet – også kendt som tøjmanden Finn med styr på alle vores medlemmer 

 Altid utrættelige og arbejdsomme Tina og Kenneth, som er her der og alle vegne 

 Fru løbsdirektør Karina Wilhelm 

 Vores kvindelige yndlingsbørnetræner Anne-Lise, som stoppede efter mange år på cyklen 

 Vores yndlings motionsformands-bestyrelsesmedlem Michael Schou 

 Webmaster og kommunikationsmanden Jesper Skovbølle 

 De 3 afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Især min wing man Torsten Bak, har 

ydet en stor indsats igennem mange år i bestyrelsen, og fortsætter da heldigvis som 

tovholder på teamet. 

Derudover skal der takkes alle jer 

Jer, som er med til at får vores hverdag til at fungere til træning, men også fordi I stiller op, når vi 

beder om hjælp til løb og malerarbejde, og hvad vi ellers kan finde på at bede om hjælp til! 

Eksempelvis bestyrelsesarbejde, som vi skal vælge medlemmer til om lidt! ;-)  

Det er kun ved, at vi alle sammen giver en hånd, at vi kan nå i mål. Så tak!  

Lone Billehøj 


