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Snejbjerg, den 1. marts 2019 
 
 

Årsberetning 2018 
 
1 år er gået og hvad er der så sket. 
 
Der er trænet og kørt diverse motionsløb som man som klub nu plejer at 
gøre. 
 
Traditionen tro er der kørt damelangtur og vi har haft vores sædvanlige 
reporter med lige endetal i cpr-nummeret med derude og her kommer så 
hendes beretning – så det er en beretning i beretningen. 
 
I år blev damelang turen afholdt lidt anderledes end normalt. Vi har jo desværre måttet erkende, at vi jo ikke 

er 25 mere, så nu måtte niveauet også tilpasses vores aktuelle alder. 

 

Derfor havde Herdis og Inge Lund i år planlagt en cykelbesøgstur ved hinanden. Vi startede med at cykle fra 

Hallen, den første runde var ca. 30 km og gik over Hjortsballehøje - Kibæk - Fjelstervang, herefter ramte vi 

Anne-Marie, her var der tid til at få en is og en velfortjent pause. Næste runde gik fra Anne - Marie mod 

Fonvad - Skibbild - Gødstrup for til sidst at ramme hos Herdis efter ca. 20 km. Her stod den på frokost og en 

nu velfortjent pause. 3. tur gik fra Herdis mod Lind - Kollund - mod Herning forbi varmeværket for herefter 

at ramme Inge Lunds hus ca. 18 km, her blev vi budt på kaffe og snacks samt endnu en velfortjent pause. 

Efter Inge Lund gik turen mod Vardevejen - mod Studsgård - mod Snejbjerg hvor efter vi ramte Ingers hjem 

ca. 12 km, her blev vi trakteret med frugt og smoothies, og vi mente alle det var en velfortjent pause. Vi 

havde nu ramt 81 km, så nu var der ikke langt til mål. Dog skulle vi lige fra Inger mod Havnstrup -  Skibbild 

- Fonvad og retur til Snejbjerg, her sluttede turen hos Karen ca. 20 km, som serverede en kold øl og den 

sidste meget velfortjente pause. 

 

Aften sluttede af hos Bodil med rødvin og tapas. 

 

Turen km blev til 100.23 km - vi skulle jo heller ikke cykle mere end nødvendigt.  

 

En noget anderledes måde at gennemføre årets Damelangtur, men en god måde da man kunne hoppe af og på 

som man ønskede ifht. til ønsket cyklet km. 

 

Den 10. juni var der også sommer langtur. 10 glade cyklister på 116 km tur. 
Der var bestilt mad på Lem Pizza og Grill. Turen startede fint i tørvejr men der 
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gik ikke længe (15 km) før det blev vådt. Referenten fra turen kunne oplyse 
alt alle opførte sig pænt og at der ingen sure miner var på turen.  
Min egen personlige kommentar må være at det må kræve en meget grundig 
planlægning af turen når der var sådan en tørke i 2018 !!  
 
Vi skal være glade for at vores klub er en basisklub, der ikke har nogen 
forpligtigelser overfor DCU, da sports- og elieklubber er forpligtiget til at 
afholde licensløb. Der er i år blevet aflyst adskillige cykelløb, da arrangørerne 
ikke har vist sig i stand til at løfte sikkerhedsapparatet der kræves til denne 
type af løb.  
Vi var med til at hjælpe vores naboklub Elite Cycling Snejbjerg med at afholde 
jysk/fynsk mesterskab i enkeltstart og løbet fik topkarakterer fra 
kommissærerne. Faktisk var eneste kritikpunkt at der ikke var toiletvogn ved 
målstregen. Til løbet var top 10 i enkeltstart i DK til start. Der deltog 260 
ryttere fra de små klasser til H70. Det er fascinerende at se menneskelige 
tempomaskiner køre 30 kilometer på syregrænsen, hvor fråden hænger ud af 
munden på dem. Det var lidt ærgerligt, at der ikke var flere tilskuere. Vejret 
var godt og så er det jo pragtfuldt at være med til afvikling af et cykelløb. Jeg 
skulle hilse og sige mange tak fra Per for at de frivillige fra Snejbjerg 
Cykelmotion var med til at gøre løbet til en succes – uden jeres hjælp var det 
ikke lykkedes.  
 
Når man snakker cykelsport snakker man doping, og nu er der også kommet 
mekanisk doping ind i billedet. Faktisk er det nået så vidt, at man mekanisk 
gør noget ved kroppen og når det ikke virker, så sker der ting og sager. Knud 
Erik – du gav os et chok, specielt dem der var med i din gruppe til 
sæsonstart. Men godt du stadig er her, men med din uheldsstatistik burde du 
måske overveje skak eller bridge. 
 
Aktivitetsudvalgene har været aktive, der har været weekend kursus for MTB 
og vores Racer har fået en tur til Mallorca op at stå – stor ros til begge 
udvalgene. 
 
En klub er ikke kun sport. Vi fik sammen med resten af Snejbjerg SGI ny 
hjemmeside. Det var et skift fra en leverandør til en anden og det er ikke bare 
noget man bare lige gør. Vi har nu ikke vores egen it-leverandør, men er 
kommet med ind under resten af Snejbjerg SGI’s løsning og det gør at vi kan 
spare penge til dette. Vi synes i bestyrelsen, at der er gjort et stort stykke 
arbejde i cykelklubbens it-afdeling som udgøres af Henning Mikkelsen, der 
gik på opgaven med krum hals og samtidig har været medvirkende til at den 
samlede hjemmeside for hele Snejbjerg SGI virker som den gør i dag – 
støttet af de andre dygtige mennesker i de andre klubber i Snejbjerg SGI. Jeg 
ved, at du Henning har lagt og brugt mange timer på dette. Du har næsten 
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kørt det solo, men det har vi ingen bekymringer haft med i bestyrelsen, da du 
altid leverer en topkvalitet i det du laver. Stor tak til dig Henning. 
 
God 2019 sæson. 
 
Mvh 
Bestyrelsen 
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