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Børn og unge 

2016 har været et forrygende år for B&U-afdelingen, som både oplever 
medlemsfremgang og store sportslige resultater. Til B&U DM i Herning vandt 
Amager Cykle Ring 40 % af alle medaljer, og ud af 14 DM-titler løb klubben med de 
seks. Årets pigecamp havde deltagelse af ikke færre end 40 piger fra hele landet, og 
antallet af B&U-ryttere i ACR-trikot har sat nye rekorder på banen i Ballerup. Både 
resultater og medlemsudvikling har givet genlyd i klubber over hele landet - og hos 
DCU, der netop kigger på ACRs ungdomsafdeling som et positivt eksempel til 
efterfølgelse i arbejdet med at rekruttere B&U-ryttere generelt. 

Baggrunden er et fokuseret arbejde med at tiltrække og fastholde B&U-ryttere, hvor 
en stor bredde og sociale tiltag også er med til at udvikle fremtidens elite. 
Afdelingen har også en strategi om at fastholde og udvikle trænere, som ikke ”blot” 
er forældre, men som i en årrække fremadrettet kan bidrage til udviklingen af 
ryttere og klubben generelt. Denne tilgang har medført, at klubben i øjeblikket tager 
stormskridt mod målet om at have 50 licensryttere i B&U-klasserne i løbet af de 
næste 1-2 år. 

Målet for 2017 er at fortsætte medlemsfremgangen bredt og elitearbejdet, selvom 
medaljeniveauet for 2016 bliver svært at matche. 

U17  

En rigtigt god sæson for U17-rytterne, hvor særligt Mattias Skjelmose Jensen og 
Felix Clausen fik en række flotte placeringer, mens Phillip Bach kørte solidt sammen 
med feltet. Blandt Mattias’ største bedrifter i 2016 skal nævnes den samlede sejr i 
etapeløbet Tour de Himmelfart (grundlagt med en solid sejr på enkeltstarten), sølv 
ved DM i enkeltstart og en 2.- og 3.-plads ind i det internationale etapeløb 
ASÖK. Mattias er nu startet på teamet i Roskilde med det mundrette navn Team 
Børkop Cykler – Carl Ras Roskilde Junior. Felix kører på vores eget juniorteam, og 
Philip er blevet træner i klubben for børnene. Det er alle tiders! 



Juniorteam 

Juniorteamet Team Cycling Elite Copenhagen (CEC), som igen i 2016 var et 
samarbejde mellem Lyngby CC og ACR, udmærkede sig ved at vinde allerede i 
teamets anden start, nemlig i løbet Omloop Essen, da Kristian Siig Hessel kørte alene 
over stregen efter at være kørt fra det udbrud, han selv havde været med til at 
skabe. Senere fulgte andre flotte resultater, da Søren Bidstrup både havde modet og 
evnerne i spurterne til at køre sig frem som nr. 9 to gange i UCI-løbet Sint 
Martinusprijs. Jeppe Hanssing imponerede i Tour de Himmelfart ved at køre sig på 
podiet med en samlet 3.-plads – den bedste TdH-placering i teamets historie og en 
præstation, der både var af individuel karakter og med et godt team-arbejde som 
grundlag. 

Juniorteamet kører videre i 2017 - igen med Lyngby CC som samarbejdspartner – og 
vi forventer meget af vores ”egne” to Amager-ryttere, Absalon Billehøj og Felix 
Clausen, men herudover er der nye ryttere fra Lyngby CC, Greve CC og Team 
Ringsted Cycling, i alt 9 ryttere. 

Licensafdelingen og DCU ELITE TEAM (ja! – der må klappes!)  

Licensafdelingen er vokset og består nu af ca. 32 ryttere, hvoraf de 26 er herrer og 6 
er damer. Der er også en del motionsryttere, som skal køre licens i år, så vi bliver 
endnu flere fremover. Det har derfor været nødvendigt med en ekstra fast træner 
og et par hjælpetrænere. Disse skulle have taget træneruddannelsen gennem DCU i 
foråret, men desværre er uddannelserne udskudt til efteråret.  

Der har været flere oprykninger i løbet af sæsonen hos både herrer og damer, bl.a. 
har Rikke Bak Dalgaard, der har været suveræn i sin udvikling fra motionist til Dame 
A-rytter, og Nicolai Christensen, som kørte sig op A i foråret. De mange gode 
resultater har skabt grobund for at stable et DCU eliteteam på benene for 2017-
sæsonen. Teamet er et samarbejde med FBL og består af 11 A- og B-ryttere samt 3 
Dame A-ryttere.  

Vi er utrolig glade for at have skabt denne mulighed for udvikling af de unge ryttere. 
Vi sikrer de to klubbers bedste ryttere rammerne til af udvikle sig sammen, hvorfor 
holdet primært er tænkt som et talentudviklings-hold - støttet af nogle meget 
erfarne og stærke tidligere Continental-ryttere. 

På den måde har vi har en fuld cyklus fra børn, over unge til eliteryttere. Det er et 
naturligt skridt videre for vores juniorer i Team Cycling Elite Copenhagen. Vores 



ambition for 2018 er også at kunne have et egentlig DCU dame-team, ligesom der 
arbejdes målrettet for at få etableret et ACR damejunior-team. 

Licensafdelingen har også lavet et samarbejde med Power Perfection (PP), som nu 
står for fællestræningen. De laver et månedligt program, som også kan bruges af 
motionsryttere, der f.eks. kører Sommercup. Det giver et godt overblik over 
fællestræningen samt mulighed for at køre det samme program, hvis man af en eller 
anden grund ikke kan nå til træning en dag. Derudover kan rytterne få PP som 
personlig træner til en fordelagtig pris, hvilket 10-12 ryttere har benyttet sig af.  

I år er der også rekordtilmelding til træningslejren i Malaga med 46 ryttere. Turen 
finder sted 21. februar til 4. marts.  

Motion 

Motionsafdelingen er vokset med omkring 40 ryttere, hvoraf de 15 er damer. 
Niveauet spænder bredt, og det giver udfordringer med tilrettelæggelse af 
træningen. Der vil blive taget initiativ til at oprette flere hold, hvortil der er tilknyttet 
en kaptajn, for at imødegå denne udfordring.  

Starten af 2016 indledtes første søndag i året med en nytårskur i klubbens lokaler. 
Ca. 50 deltagere mødte op til en begivenhed, der har mulighed for at blive et 
tilbagevendende arrangement. Det er klubbens træningslejr til Kalundborg allerede - 
og med en stigende interesse fra motions side. I 2016 deltog et voksende antal 
motionister, og man oplevede for første gang, at der ligefrem var en venteliste! Så 
var sæsonen skudt i gang, og som sædvanlig sendtes en stor gruppe ned til 
Mallorcas fantastiske cykelterræn først i maj.   

En række motionsløb havde deltagelse af amagermotionister, og her skal bare 
nævnes, at Næstveds forårsløb skød sæsonen i gang efterfulgt af Skjoldnæsholm og 
Fyn Rundt.  

I udlandet var det som sædvanligt La Marmotte, der trak flest, men også Liege – 
Bastogne – Liege havde vores deltagelse. Sverige er et fantastisk cykelland, og de 
sædvanlige ture til Söder – og Hallandsåsen gennemførtes med pæn 
deltagelse.  Helt så stor succesdeltagelse havde vi desværre ikke på turen til Harzen. 

Damemotionsafdeling vokser stadig, og 20 kvinder fra motion deltog i Kalundborg-
træningslejren (det er vist rekord), og vi oprettede et ekstra hold, der kørte til/fra 
Kalundborg – med farten tilpasset – og der har også være deltagelse af 



damemotionsafdelingen i forskellige motionsløb som fælles gruppe: Forårsløbet i 
Næstved, Skjoldenæsholmløbet fra Roskilde, Fyn Rundt, Båstad Grandprix og 
Træningsdag på Hallandsåsen i august (kortere distance, og parkering i Båstad), og 
fem kvinder var med i Sommercup. Der er nu fast træningsdag for kvinderne om 
mandagen, og ellers har kvinderne trænet på øvrige dage med mændene – det var 
det muliges kunst, selvom det ikke altid har været optimalt.  

Sommercup 2016  

Det blev en fantastisk Sommercup for Amager Cykle Ring. Ikke nok med vi var den 
anden største klub med rekordmange ryttere – hele 59 – vi fik også mange 
topplaceringer i de enkelte afdelinger og havde flere førertrøjer gennem 
turneringen. Da det hele var slut efter 8 afdelinger, stod vi med 5 podiepladser. 
Aldrig har der været så meget orange i Sommercup’en, og aldrig har vi fået så 
mange fine placeringer. Tusind tak til rytterne for at have vist ACR frem på bedste 
vis, og et stort tillykke til dem med de fine placeringer. Sommercup-tilmeldingen for 
2017 er begyndt, og sidste tilmelding er 28. februar. Man kan tage kontakt til Tim 
Stokholm eller læse om procedurerne på vores hjemmeside.  

Hverdagen i klubben i øvrigt 

Medlemssystem 

Bestyrelsen har identificeret en udfordring med at få tilstrækkeligt overblik over 
medlemssituationen i klubben ift. arrangementer m.m. - og med vores ambitioner 
om at lave flere aktiviteter til det stigende antal medlemmer, vi har fået i de seneste 
år og forventer fremadrettet, mener vi, at det er på tide at indføre et værktøj i form 
af et medlemssystem, så vi har bedre overblik og større kapacitet til at håndtere 
flere medlemmer og aktiviteter. 

Med et medlemssystem vil en lang række tunge administrative opgaver blive fjernet, 
hvilket ikke mindst er til fordel for de relativt få frivillige, der yder en fantastisk stor 
indsats i klubben. Det vil også blive nemt for medlemmerne at tilmelde sig til de 
forskellige aktiviteter og vedligeholde sine bank- og adresseoplysninger. Finns store 
arbejde med at vedligeholde medlemsdatabasen håber vi også bliver reduceret 
betragtelig. 

Når det nye system er etableret, vil man kunne tilmelde og betale f.eks. en 
Kalundborg-tur i én arbejdsgang, og den ansvarlige for turen skal derefter blot hente 
tilmeldingslisten ud fra systemet, og betalingen er sikret med det samme. 



Frivillige hjælpere og trafikofficials 

En af de ting, der ville være en stor hjælp, er, hvis flere af jer kunne overtales til at 
tage et kursus som trafikofficials. Et kursusforløb, som ”kun koster tiden” for 
deltagerne, da både Tårnby Kommune, DIF, DCU og klubben yder tilskud til resten. 
Karina og Flemming er uddannet i år – og de påstår faktisk, at de både blev klogere 
og havde det sjovt! Hvis man stiller op til andre klubbers løb eller arrangementer får 
man typisk et skattefrit honorar på ca. 500 kr. plus forplejning pr. gang.  

Taskforce 

Gruppen består af 7 friske fyre, som håndterer infrastrukturen ved vores interne 
cykelløb inkl. ACR Open. Arbejdet består i op-/nedtagning af materiel i forbindelse 
med mål/start-området, ruten, sejrspodie, m.m. samt vedligeholdelse af 
løbsmateriel. Arbejdet er gået godt og diverse løbsledelser har været glade for 
gruppens store arbejde. Taskforce er til 2017 sæsonen udvidet til 8 personer, og 
ledelsen af taskforce skifter nu hænder fra Tim Stokholm til Erling Jung, der 
overtager til den nye sæson.  

Mandskabsplanen 

Mandskabsplanen er et koordineringsarbejde, som består i at indsamle og tildele 
opgaver til klubbens medlemmer ved vores interne cykelløb og events i henhold til 
klubbens vedtægter §3 stk. 5, hvor alle aktive medlemmer forpligtiger sig til at 
deltage som hjælpere ved klubbens åbne løb samt jf. §2 aktivt at hjælpe til ved 
klubbens interne arrangementer og løb.  

Tim har lavet lidt statistik på den frivillige hjælp, og det viser sig, at kun 10% af 
klubbens medlemmer står for 50% af opgaverne til klubbens arrangementer. Der er 
desværre for mange medlemmer, som ikke har hjulpet i 2016, og de har nu alle fået 
en mail om, vi håber at få deres hjælp i 2017. Inden vi løber alt for surt i det, må vi 
derfor endnu en gang opfordre jer alle til at give en ekstra hånd med fremover både 
i klubben og til interne løb. Vi har nu også et registreringssystem, så vi i bestyrelsen 
kan være behjælpelige med at udpege både opgaver og man power. 

Tim har igangsat og koordineret mandskabsplanarbejdet, men overlader nu opgaven 
til Erling, som snart sender info ud om tilmelding til opgaver. Hvis I har særlige 
ønsker til løb, må i meget gerne tage fat i Erling allerede i aften. 

  



Kontingentændring 

Om lidt skal vi gennemgå regnskab og budget, men uden at foregribe 
begivenhedernes gang vil jeg forsøge at sætte lidt ord på bestyrelsens forslag til 
kontingentændring. 

Som vi har skrevet i forslaget, vil vi gerne hæve kontingentet for aktive medlemmer 
– både for at få flere medlemmer til at deltage i de interne løb og for at konsolidere 
klubbens økonomi yderligere.  

Der er to sider af det: Vi ønsker at få alle medlemmer til at deltage i løb og vil derfor 
”nudge” jer til at komme til løbene – nu I har betalt for dem via kontingentet!  

Og vi ønsker at ”polstre” klubben, så vi kan købe 1 måske endda 2 biler på sigt, som 
kan bruges til Harzenture, Kalundborgture og til teamsamlinger m.m. Vi har også en 
forventning om, at der kommer flere og flere krav til vores løbsmateriel fra politiet 
og kommunerne, så vi skal sandsynligvis også ud for at investere i nye skilte m.m. på 
den konto.  

Vi vil gerne spare op til det på den gode gammeldags måde, så vi kan købe noget 
ordentligt grej til glæde for alle – men mere om det om lidt. 

Amalie 

Og så vi endnu en gang slutte af med en hyldest til Amalie, som gjorde det fantastisk 
med sin VM-sejr og flotte placering til OL. Iiiiiiiih altså – hvor er det bare top sejt! WE 
LOVE. Om lidt skal vi behandle et forslag omkring Amalies optagelse som 
æresmedlem i klubben – det bakker bestyrelsen fuldt op omkring. 

 

Særlig tak skal der i år lyde til  

 Myrna og Luffe for deres store indsats hver uge året rundt som samlingspunkt 
for klublivet 

 Finn som har styr på alt vores tøj og de mange medlemmer der oppe under 
taget 

 Tina og Kenneth for indsatsen på Kalundborgtur og de mange andre timer, I 
begge lægger i klubben 



 Fru løbsdirektør Karina Wilhelm, som endnu en gang leverede et af DCU-
kommissærerne godkendt åbent løb med mange deltagere  

 Vores nye yndlings motionsformands-bestyrelsesmedlem-taskforce leder- 
mandskabsplan mastermind Erling Jung, som er trådt ind i bestyrelsen med 
bravour 

 Jesper Thiesen og Rikke Bak Dalgaard for deres store indsats i fb med DCU 
team-konstruktionen 

 Tim som har lavet en stor logistisk indsats og dermed fået styr på bemanding 
og materiel, men som nu desværre forlader os i bestyrelsen til fordel for sit 
civile job  

 Webmaster og kommunikationsmand Jesper Skovbølle for nonstop 
billeddokumentation døgnet og året rundt og kommunikation om stort og 
småt på hjemmesiden 

Derudover skal alle I øvrige flittige hjælpere takkes – I ved, hvem I er! – og tak til jer 
hjælpere, der glæder sig til at hjælpe endnu mere i 2017 – I ved også, hvem I er! 

Det er jo, som alle ved, kun ved at vi allesammen giver en hånd, at vi kan nå i mål.  

 

Fordeling af medlemmer per 1.2.2017 

Cykling Mand Kvinde 

0 - 12 år 19 11 

13 - 18 år 23 9 

19 - 24 år 19 7 

25 - 59 år 211 46 

60 år og derover 65 6 

Samlet antal fordelt på køn 337 79 

Samlet antal medlemmer for aktivitet 416 

Bestyrelse, ledere og instruktører 0-24 år 6 

Bestyrelse, ledere og instruktører 25 år og derover 24 

Banecykling 28 

Motionscykling 225 

Terræncykling/Cross/MTB 15 

BMX 0 

 


