
Bestyrelsens beretning for Snejbjerg cykelmotion  

  

Så er 2017 overstået og hvad skete der så i 2017.            

Klubben består af ca. 110 medlemmer og det er en tilbagegang på ca 20.   

Dame langtur 

Her med en lille beretning fra Damelang turen 2017 

Damelang turen løbe af stablen den 9. september 2017. I år var vi 10 styk. Da den 9. 
september er præstens dag, betyder det at menigheden skal give præsten en øl, og der 
blev sørget for at Mona kunne cykle afsted med en øl eller 5 i drikkedunksholderne. 

Turen i år gik over Trehøje, mod Abildå, herefter til Torsted og Stadil. Frokostpausen 
blev holdt med udsigt til Stadil Fjord. Efter endt frokost og en øl eller to til Mona, gik 
turen over Muldbjerg, Spjald, med en afstikker til Videbæk til den obligatorisk is pause. 
Og her var vi husket fra sidste år……. Hmmmm måske købte vi for store is sidste år. Efter 
at maven igen var fyldt op, var det afsted mod Snejbjerg. Turen sluttede af på 
Louise terrasse med en enkelt øl. Og her blev vi sikker på at Inge Lund ikke cyklede 
sulten hjem, da det sidste fra cykellommerne blev spist. 

Dagen blev sluttet af med hyggeligt samvær om aften, hvor der stødte par stykker mere 
til. 

Turen blev 106 km med et gennemsnit på 26 km i timen, og igen i år var der en der 
gennemførte sin første 100 km tur. Tillykke til Anna-Marie Lauridsen. 

EM i triatlon 

Den 10 juni var der EM i triatlon på mellemdistance. Vi var operatør på cykelruten. Vi er 
ikke med i 2018. 

EM i landevej 

Den 2. til 6. august var der cykling på programmet. Vi var sammen med 3 andre klubber 
inviteret til at stå for familiemotionsløb onsdag og motionsløb søndag. 
Familiemotionsløbet gik stille og roligt, hvad der ikke kunne siges om løbet søndag. 

Det var præget af nogle grimme styrt – desværre. 

Der skal lyde en stor tak til de frivillige der var med, både til de to motionsløb og også 
specielt til dem der var de andre dage som flagposter og andet. 

Det er et godt eksempel på hvad de frivillige kan og vil bakke op om på tværs af 
klubberne. Jeg ved at Herning kommune er meget glade for dette. Vi deltog med 
flagposter, indskrivere, tidstjekker nummerudlevering osv. 



Det gav godt i kassen selvom vi ikke nåede de 2000 deltager vi satsede på, men set i 
bakspejlet var det vist meget godt at der ikke var 2000 til løbet søndag. Der var lidt kaos 
ved start og mål, men det ved vi så til næste gang. 

Ved siden af dette var vores trafikofficials også i gang alle 5 dage – nogle langt væk i 
forbindelse med afspærring af vejene langt fra cykelruten. De var en del af hele 
sikkerhedssetupet 

Vi mangler frivillige til bestyrelse og aktivitetsudvalg  

Der mangler 1 person til bestyrelsen. Vi håber 1 melder sig, så vi er oppe på 5.  

Aktivitetsudvalget er til gengæld meget hårdt ramt, da der kun er Knud Erik tilbage, så 
dette udvalg mangler virkelig folk. Knud Erik kan fortælle lidt om det når vi kommer til 
valg til aktivitetsudvalget. 

Vi er blevet kassemester for en gruppe 

Som i ved er der i Herning en flok trafikofficials der har et fællesskab på tværs af 
sportsgrene og klubber og de har nogle udgifter i forbindelse med anskaffelse af tøj og 
afholdelse af 2 møder om året – opstartmøde og årsmøde. 

I vil få tal at se til præsentation af regnskabet. 

Regnskabet 

Vi har i 2017 haft et godt år på indtægtssiden. Da vi har været involveret i EM i triatlon 
og landevej har vores klub stået for en del afregninger og det har vores kasserer Keld 
taget med høj pande og smil på læben. Så en stor tak til Keld, der så har fået sin ilddåb 
som kasserer. 

Afgang blandt medlemmer 

Det er altid trist når medlemstallet falder. Men noget kan skyldes at man ikke overholder 
de regler der er sat for farten på de forskellige hold. Altså hvis i kører stærkere end 
gennemsnittet, så er det op på næste hold. Det bedes det enkelte medlem respektere 
og samtidig skal kaptajnerne måske til at gøre opmærksom på dette og håndhæve det. 
Hvis i ikke kan finde ud af jeres hastigheder, så er der plads på A-holdet for der er 
hastigheden nemlig fri. 

Kør ordentligt 

Der er kommet mere fokus på at man skal opføre sig ordentligt i trafikken. Det håber jeg 
i gør derude. Status for 2017 er et brækket kraveben (Karen Madsen) og en totalskadet 
bil (Kurt Knudsen), denne var dog ude at cykle til/fra arbejde, så det tæller vist ikke 
rigtig i statistikken. Men det lyder da sejt, når vi tæller gyllevognen med for nogle år 
siden. 

Nyt tøj 



Så fik vi også vores nye tøj og der skal lyde tak til de medlemmer der var involveret i at 
fremskaffe og aflevere tøjet – Specielt Torben for tid med design og fremskaffelse af 
sponsorater og Karen med at holde styr på bestillinger. 

2018 

Vi har i bestyrelsen på programmet at vi håber nogle vil hjælpe til jysk/fynsk 
mesterskab i enkeltstart i maj og til triathlon i forbindelse med byfesten, hvor Snejbjerg 
svømmeklub er primus motor. 

Interesserede kan henvende sig til mig. 

Disse var ordene og velkommen til 2018 

Mvh 

Bestyrelsen i Snejbjerg cykelmotion 


