2016 i Børne- og Ungdomsafdelingen
Flotte resultater, store individuelle fremgange og stort engagement er nøgleordene for 2016 i B&U.
Sæsonen i B&U har været forrygende. For det første har vi haft en god harmonisk gruppe af unge
drenge, som virkelig har gjort en stor indsats gennem sæsonen. Suppleret med en engageret træner
i Casper, har det betydet at drengene både har haft det sjovt sammen og gjort det virkelig godt. For
det andet har der været flotte sportslige resultater.
På løbssiden har HFCK haft en sæson ud over det sædvanlige med mange flotte sejre og
podieplaceringer gennem hele sæsonen. Blandt andet vandt Casper Mini 6 dagsløbet, vist nok som
den bare 2. rytter i klubbens historie. Theodor vandt etapeløbet Youth Tour og klubben vandt
desuden 4 Sjællandsmesterskaber (Theodor i enkeltstart, linjeløb og parløb og Casper i Parløb) + 2 x
bronze (Nicolai i linjeløb og Noah i enkeltstart). Ved DM i Herning fik klubben både sølv (Noah i
linjeløb) og bronze (Theodor i enkeltstart).
Helt generelt forbedrede alle vores ryttere sig gennem hele sæsonen sluttende med, at Kristian og
Mikkel blev udtaget til at køre til Mini 6 dagsløbet 2017.
DM i holdløb i 2016 var et kapitel for sig selv. Holdløbet blev kørt i juni, hvor vi stillede med 2 hold –
et i U15 og et i U13. Begge hold var suppleret med en rytter udefra. Der blev gjort en stor indsats af
både træner og drengene op til løbet og især i U13 var der store forventninger til at holdet kunne
køre med om medaljer. Desværre var der, som der nu engang er en del af cykelløb, uheld på dagen
for U13 holdet som af uforklarlige årsager blev vist forkert på ruten og mistede flere minutter. Til
gengæld kom U15 holdet fint gennem ruten, dog uden at markere sig helt i front. Det var en god og
lærerig proces for både drenge, trænere og forældre.
Sidst på sæsonen fik vi tilgang af flere nye ryttere, hvor Aksel, Mathias, Theis, Rasmus Ø, Nikolaj Ø og
Mads stadig holder ved igennem vintersæsonen og er klar til forårets løb.
B&U afdelingen glæder sig til den kommende sæson.

