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Bestyrelsens beretning marts 2022 
 
 

Vi er en “full service”-klub. Vi har tilbud på landevej, bane, cross, og e-cykling 
mv. Vi kører på alle niveauer fra motion, begyndere til elite. Vi er fra de yngste 
til de ældste. Det har været fantastisk at se alle de arrangementer, træninger 
og sociale sammenkomster, vi har haft i år. På trods af at det var endnu et år i 
coronaens skygge.  
 
Det kræver også mange ressourcer at holde så mange områder og aktiviteter 
kørende. Vi er en klub af frivillige. Det gør, at vi kan holde udgifterne nede og 
gøre det muligt for mange at være med. Frivilligheden er en styrke, for så kan 
vi hjælpe hinanden på tværs. Men frivilligheden fungerer kun, når alle byder 
ind og hjælper hvor de kan. Vi byder alle ind, når vi tager vores tjans som 
flagpost til et løb eller andet. At være med i en frivillig klub er også mere. Det 
er at vi hjælper hinanden i hverdagen. Nogle der har brug for at låne en 
cykelkuffert eller brug for et råd om en reparation. Frivillighed er også at skabe 
oplevelser for andre. Om det er at planlægge og afvikle vores åbne løb, som 
tager 100-vis af timer; stå for den daglige træning; arrangerer en hyggeaften i 
klubben; lave mad til børnene når de kommer sultne hjem fra træning; 
indtaste bilag, lave regnskab og betale honorarer og fakturaer; arrangere 
træningslejre i udlandet; finde en nedlagt industrigrund og lave den om til den 
fedeste crossbane; eller bruge hele aftener og halve arbejdsdage på at få lavet 
nye tøjaftaler og -design, så vi alle sammen kan køre i noget nyt flot tøj til 
næste sæson.  
 
Bag alle disse oplevelser er der mennesker omkring jer, der har brugt masser af 
deres tid og energi på, at de skulle lykkedes og blive gode oplevelser for os alle.  
 
Vi er en frivillig klub. Vi lever kun så længe, at vi giver til hinanden. Jeg vil 
derfor gerne sige et kæmpe stort tak til alle jer, der har givet klubben og 
hinanden så meget i år. Tak til alle jer frivillige omkring klubben. Tak til 
trænerne.  
 
Tak til vores sponsorer og alle andre som bidrager til at det kan lykkes at skabe 
udvikling og glæde på to hjul. I år vil vi også gerne fremhæve Tårnby 
Kommune. De støtter os økonomisk og med klubhus, og de har været en 
fantastiske samarbejdspartner i forhold til at få crossbanen til at blive så 
succesfuld.  
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Det nye år kommer for bestyrelsen til at være fokuseret på fire områder:  

• Et åbent klubhus for fællesskabet. Vi skal bruge vores klubhus meget 

mere end vi gør. Det skal være en fysisk ramme for vores klubliv. Et sted 

hvor vi kan slutte søndagstræningen med en skål varm suppe eller kaffe. 

Hvor vi kan hjælpe hinanden med reparation af cyklen, der driller. Eller 

mødes for at høre historier og fortællinger om cykling. Vi vil forsøge at 

give lettere adgang til klubhuset for alle. Så adgangen ikke er begrænset 

som i dag til ganske få. Vi vil ofte begynde eller slutte vores træningsture 

ved klubhuset. Vi vil derfor forberede rammerne om 

træningsmuligheder indendørs. Vi vil gøre klubhuset mere indbydende. 

• Flere medlemmer. Vi er en klub i fortsat udvikling. Der er i dag mange 

medlemmer, der har kørt flere år i klubben. Vi er lidt færre medlemmer 

end vi var for nogle år siden. Det er ikke så kritisk. Vi skal ikke have flere 

medlemmer for at blive en større klub. Vi skal have medlemmer for at 

kunne vedblive at være en klub, da vi mangler medlemmer blandt de 

yngste ryttere og i aldersgruppen mellem 20 og 40 år. Vi mangler også 

flere kvindelige cykelryttere. Vi kommer derfor til at lave kampagner 

rettet mod disse grupper. I 2021 lavede vi en kampagne for at få flere 

ryttere ind mellem 20 og 40 år. Det lykkedes. 46 nye deltog i tilbuddet. 

27 meldte sig efterfølgende ind i ACR. 20 af disse er stadig medlem af 

ACR. Kampagnerne består af tilbud til nye ryttere på sociale medier.  

• Vores sportsgren er i krise i børne- og ungdomsrækkerne. Der er et stort 

fald i antallet af medlemmer og deltagere til løb på landevej. Nogle 

cykelklubber har desværre måtte lukke deres BU-afdelinger. Heldigvis er 

krisen ikke slået så hårdt igennem hos os, men vi kan mærke den. Vi 

kommer til at sætte meget fokus på BU i den kommende periode – vi 

skal have flere børn til opleve glæderne og frihed ved at cykle og opleve 

det fællesskab, vi har om det i vores klub. Arbejdet kommer både til at 

være i vores klub, hvor fokus vil være på at få flere til at køre i klubben 

og flere til at køre løb, og i DCU Sjælland-kredsen hvor arbejdet kommer 

til at dreje sig om at sikre, at der er nogle ryttere fra andre klub at køre 

med. 

• Vi skal bruge færre ressourcer på intern administration. Vi mangler 

ressourcer i bestyrelsen. Der sker i år en del udskiftning, hvor flere 

erfarne folk stopper. Heldigvis fortsætter de fleste. Men vi skifter ud på 

centrale poster. Det gælder for det første kassererposten, hvor Charlotte 

stopper efter mange års stor indsats. Arbejdsgangene skal lettes her, så 

det ikke er så arbejdskrævende. Vi vil se på, hvordan opgaverne kan 
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løses lettere og af andre udenfor klubben. Formandsposten kommer 

sandsynligvis til at stå ledig, da der ikke er nogle i bestyrelsen eller 

udenfor denne, der har ønsket at påtage sig opgaven. Det kommer til at 

være en ny situation, hvor opgaverne skal fordeles på flere 

bestyrelsesmedlemmer.  

 
Vi har fået ny tøjleverandør og -sponsor i år med Castelli. Vi vil gerne takke 
vores tidligere tøjleverandør og -sponsor Xtreme for godt samarbejde. Der blev 
fundet en ny tøjleverandør efter en tilbudsproces, hvor Castellis tilbud var 
bedst i forhold til pris, kvalitet og sponsorat. Castelli er samtidigt blevet 
tøjsponsorer for vores junior- og eliteteams. Tøjet har fået nyt design uden 
sponsornavne, da vi gerne vil undgå at skulle skifte tøj, hvis der er 
udskiftninger i sponsorerne, og for at skabe et mere ”rent” design. Samtidigt 
har vi også besluttet at nedlægge butikken, som vi har haft, så tøjet kun kan 
købes online via leverandøren. Denne beslutning hænger sammen med, at det 
er en meget stor udgift for klubben at have et stort lager af tøj. Vi har således 
tabt hundredetusindvis af kroner på vores lager af gammelt usælgeligt tøj.  
 
B&U-afdelingen 
Klubbens trænere og frivillige gør et stort arbejde for at gøre en kæmpe forskel 
for at skabe det sociale fællesskab om cyklingen. Vi holder klubaftenen om 
torsdagen, hvor Julie sørger for mad til de unge ryttere i godt samarbejde med 
de unges forældre. Alle træningsgrupper fra begyndere til de meget rutinerede 
U17 ryttere samles til aftensmad, hygge, billard og leg. Normalt er vi på 4-5 
fælles klubture, men i år nåede vi desværre kun en tur. Heldigvis var den 
Tønder-Sønderborg cykelløbene, hvor vi boede Gråsten med hytter og 
badeland som vanlig, der skaber en perfekt ramme for vores fællesskab. 
 
Vi rangerede en meget succesfuld børnetour på Amager Fælled, hvor over 150 
børn prøvede at køre cykelløb. Desuden har vi været medarrangør af to 
afdelinger af Flyvercuppen på Værløse Flyvestation.   
 
For BU bliver det nye cykelår særligt. Allerede i den kommende weekend er der 
træningslejr i Næstved og den 23. marts skal de cykle med overborgmesteren i 
København for at markere 100 dage til tourstarten 
 
Motionsafdelingen 
33 ryttere fra ACR var tilmeldt til Sommercup 2021. Sommercup er en løbsserie 
på 8 løb for motionister og licensryttere i cykelklubber fra København og 
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Nordsjælland. Samlet er der omkring 500 ryttere fordelt på 7 grupper. ACR-
ryttere vandt syv løb og vandt den samlede cupsejr i to af grupperne.  

• Gruppe 1:    Jesper Allermand blev samlet nummer tre 

• Gruppe 2A:  Claes Nilsson vinder gruppen 

• Gruppe 3A:  ACR har tre ryttere i top 10  

• Gruppe 4:    Hans Haller Baggesen vinder gruppen og i alt tre ryttere i 
top-10 

Tilmelding til Sommercup 2022 har deadline den 15. marts 2022.  

I løbet af 2021 besluttede Jørgen Madsen at udvide med træning tirsdag og 

torsdag formiddag fra kl 9:30 året rundt. Niveauet er Motion 3. Både mænd og 

kvinder er velkommen. Tak til Jørgen for at drive dette for dem der har tid til 

træning om formiddagen.  

 

Grundet Corona var det begrænset hvor mange løb vi deltog i. Det samme 

gælder for ture i ud og indland. Det lykkedes dog at gennemføre den årlige tur 

til Harzen i slutningen af august.  

 
Listen af kaptajner i ACR Motion er udvidet med Marc Stegger. Stor tak til Marc 
for at hjælpe til. 
 
Licensafdelingen 
Det har været et aktivt år for licensafdelingen. Der har været mange ryttere 
ude til løbene i år. Træningen er blevet overtaget af et trænerteam bestående 
af Rikke Bak Dalsgaard, Troels Nielsen og Jesper Allermand. Licensafdelingen 
tager på træningslejr til Calpe i begyndelsen af marts. 
 
 
Herre elite team beretning 
Efter et vildt 2021, med kæmpe succes, venter vi et 2022 som et godt og solidt 
år for vores ryttere. 
Vi har ved sæsonstart 2022 11 A ryttere i truppen og derudover tilknyttet to 
”talenter”. Det ene talent kommer fra vores junior hold og er første års herre 
rytter, han får plads på holdet når de er kommet i A. Daniel Lond fra U19 
holdet kom således på holdet i 2021, Daniel kørte på vores U19 hold i 2020. 
Der er forsvundet 5 stærke ryttere til continental scenen, hvoraf 3 er taget til 
Holbæk, 1 rytter til Riwal og endelig en rytter der prøver Lykken i Italien. Det er 
en succes for holdet at sende talenterne videre på kommercielle hold. Vores 
succes rate, at udvikle ryttere og gøre dem klar til større hold.  Alle ryttere er 
som de andre år fra Storkøbenhavn. Med 5 nye ryttere venter vi ikke helt 
samme succes som 2021 med 3 UCI podie pladser, en lang række a-sejre og 
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Danmarks højest rangerende A-rytter. Vi var markant stærkeste DCU hold i 
2021 og det er også vores målsætning for 2022. 
Vi har et krav at alle skal kunne deltage i vores ugentlige træning, vi har afholdt 
siden november. Den del er kernen i vores hold at holdet kender hinanden ud 
ind ved at mødes hver uge for bedre at kunne arbejde sammen. 
Vi tager til Calpe i marts og starter sæsonen den 2 april med Demin cup 
enkeltstart.  
Vores udfordring har som alle år været et lille budget og få frivillige. 
Udover ACR er ABC også del af moderklubben og bidrager økonomisk til 
holdet.  
 
 
Junior teamet – Team Cycling Elite Copenhagen 
I 2021 har teamet kørt under navnet Back Advokater – FBR Optik – CEC junior, 
da vi stod i den lykkelige situation, at hele to virksomheder ønskede, at støtte 
teamet som navnesponsor. Back Advokater har valgt at forsætte som 
hovedsponsor i 2022 – tak for det. 

Teamet grundlæggende filosofi er, at det er via et stærk fællesskabet, at vi 
sammen kan skabe resultater og udvikle rytterne. Derfor holder vi fast i, at 
bygge teamet op via fællestræning, teamsamlinger, teambuilding og en 
træningslejr sydpå. 

Selv om 2021 også var præget af Covid-19, blev det alligevel til en fin sæson. 
Teamet deltog i  mange løb i Danmark, heriblandt  Uno-X cuppen, Youth Tour, 
Randers Bike Week og selvfølgelig DM. Det er også blevet til flere UCI løb i 
udlandet og Tour te Fjells i Norge deltog teamet også I. Størst succes oplevede 
teamet i Randers Bike Week, hvor det blev en 3. og en 4. plads til Jaspar 
Lonsdale og Lucas Maarfelt Toftemark og ikke mindst en samlet 2. plads i 
holdkonkurrencen til hele teamet. I UCI løbet SPIE Internationale 
Juniorendriedaagse blev til to top 20 etape placeringer og i Tour te Fjells blev 
det til en samlet 19. plads til Laurids Flinker Blæsbjerg. 

Jasper Lonsdale forsætter sin udvikling på Team CO:Play – Giant Store, hvor 
han bliver holdkammerat med de to tidligere Team CEC-ryttere Daniel Lond og 
Kristian Siig Hessel. Rasmus Bisgaard Olsen som også have en meget fin sæson, 
forsætter ligeledes i A-klassen, hvor han skal køre for Team IBT - BH Carl Ras. Vi 
gælder os til at følge rytternes videre udvikling. 

Teamet har store forventninger til 2022 sæsonen – rytterne har trænet rigtigt 
godt hen over vinteren og virker supermotiverede for at komme i gang med 
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sæsonen. Blandt det første store opgaver, teamet skal ud i, er UCI løbene 
Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt og SPIE Internationale 
Juniorendriedaagse – vi håber at få alle vores 10 rytter i aktion ifm. de to løb. 
 
Året, der gik  
Jan 2021 - Al klubtræning aflyst til og med 28. februar – klubhus lukket 
Feb. 2021 - Cykelryttere i Amager Cykle Ring havde glædet sig til at rulle ud på 
de sydspanske veje, som de plejer. Men det satte coronavirussen en stopper 
for. Den traditionelle tur til Nerja nær Malaga i Sydspanien måtte droppes og i 
stedet blev træningslejren kørt herhjemmefra og i små grupper. 
Apr. – 2021 Introduktionstilbud for nye ryttere, en stor succes 
11. april 2021 Klubben afholder CO:Play Grand Prix for eliten (andre må ikke 
køre løb) i Odsherred (Tobias Kongstad vinder) 
4. maj 2021 – Klubbens ”Indledningsløb/Kriterium” på Avedøre Holme 
31. maj 2021 – Der åbnes for klubaftener igen og fællesspisning for børnene. 
Juni 2021 – Sommercup 2021 (for motionister) starter op, efter at være aflyst i 
2020 
7. juni 2021 – Endnu en introtur for nye ryttere 
14. juni 2021 – Generalforsamling - Den seneste generalforsamling i mands 
minde og første udendørs GF. 
19. - 20. juni 2021 DM i Give, Amalie Dideriksen vinder Dame elite, Solbjørk 
U19p og Laura Auerbach-Lind vinder U19p enkeltstart.  
26. juni Flyvercup i Værløse med ACR som medarrangør 
27. juni 2021 Klubben Jubilæumsløb afholdes på Amager i Kongelunden 
(Rasmus Bøgh Wallin vinder, herre A) 
August 2021 – Æresmedlem Amalie Dideriksen vinder OL-Sølv i parløb, med 
Julie Leth. 
15. aug 2021 Flyvercup 2 
16. august 2021 – Reception og fejring af Amalie i klubhuset 
17. august 2021 Klubmesterskab i linieløb på Avedøre Holme (i regnvejr). 
28. – 29. august DM for Børn og Unge i Holstebro (Valdemar Wagner vinder 
U13 enkeltstart og 2. i linieløb, Alexander Kamstrup nr. 3 i linieløb og Anna 
Hansen 2. i linieløb) 
11. september 2021 – Klubben er medarrangør af ”Børnetour” på Amager 
Fælled 
17. september 2021 Grillparty for Motion i klubhuset 
25. – 26. september 2021 – Aflsutningstur til Tønder/Sønderborg 
4. oktober – Succesfuld Klubaften med Matti Breschel 
17. oktober 2021 – Officiel åbning af Cykle Cross banen på Bøjlevej 
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30. oktober 2021 Så lykkedes det at få afholdt den traditionsrige Rytterfest i 
klubhuset (2020 var aflyst) 
 8. november 2021 Havde vi fuldt hus til klubaften med pizza, de to Trek 
Segafredo ryttere (med opvækst i Amager Cykle Ring) Amalie Dideriksen og 
Mattias Skjelmose.  
22. november 2021 – Formand Per Thue Hansen trækker sig 
December 2021 – Klubhuset igen lukket p.g.a Covid-19 
18. og 19. december 2021 – Klubben arrangerer to afdelinger Cross Cup på den 
nye Cross bane på Bøjlevej, med deltagelse fra hele landet (og Sverige). 
20., 21. og 22. december Tøjprøvning (udendørs i frostvejr) af ny Collection fra 
Castelli 


