JULEN 2017

KÆRE RYTTER, FORÆLDRE, PÅRØRENDE, MEDLEM OG VEN
AF HERNING CYKLE KLUB
En fantastisk cykelsæson er nu gået på hæld og i Herning Cykle Klub forbereder ryttere,
ledere og bestyrelse sig til en ny og spændende sæson.
I 2017 har rytterne fra Herning Cykle Klub igen vist klubfarverne og været toneangivende i
det danske løbsprogram såvel som til løb i udlandet.
SE BARE DE UDVALGTE RESULTATER:
Drenge/pige afdelingen:
64 sejre, 37 anden pladser og 23 tredje pladser i danske licensløb. En samlet anden plads
(U15) og 2 samlede tredjepladser (U11P & U13) i Tour De Himmelfart (Nordens største
landevejsløb for børn og unge). Dansk mester i Hold DM U15. DM 2017 enkeltstart (1. plads
U15P/3 plads U13/3 plads U15), DM 2017 samlet start (1. plads U15/1. plads U15P/
1. Plads U17P).
U17:
2 sejre i den hjemlige løbsserie.
Junior teamet:
Vinder UCI løbet Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 2 etapesejre i UCI løbet Cottbus Rundfahrt,
Etapesejr i UCI løbet Trofeo Karlsberg, Etapesejr og samlet 2. plads i UCI løbet Van Axel, 3
ryttere udtaget til EM i Herning, 2 ryttere udtaget til VM i Bergen, DM 2017 enkeltstart – 2.
plads, DM 2017 samlet start - 4. Plads, DM bronze holdløb og ryttere udtaget til samtlige
landsholdsture over sæsonen.
Herre U23:
Vi startede med 5 A-ryttere og sluttede sæsonen med 9 A-ryttere (eliterækken), hertil 3
podie-pladser i den hjemlige løbsserie i konkurrence med de store continental hold. Med de
flotte resultater er grundstammen på plads til opgraderingen af holdet til DCU Team i 2018.
Uden en kæmpe opbakning fra alle jer, i og omkring klubben, ville resultater som disse
ikke være mulige. I er alle i den grad medansvarlige. Derfor vil vi gerne takke for et fantastisk cykel år og vi håber at 2018 også vil byde på flotte resultater, sejre og masser af
synlighed for klubben og dermed for alle der bakker os op..
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig (h)jul og godt nytår.
Herning Cykle Klub
Ryttere, ledere og bestyrelse

