Løbsudvalgets beretning

2016 var løbsudvalgets pilot år, hvor det skulle testes om løbsudvalget, jf medlemmerne, har sin
berettigelse.
Løbsudvalget er sat til verden i socialt øjemedet, men med fokus på cykelløb. I 2016 har udvalget
udvalgt 6 løb, som var prioriteret og som i løbsudvalgets øjne blev prioriteret af medlemmerne.
Der har ikke været under 4 tilmeldte til løbene og i de fleste omkring dobbelt så mange. Derudover
har der været arrangeret en sommerfest, som blev afviklet helt uden cykler, dog blev der spillet en
heftig omgang ”rundt om bordet” i bordtennis hvor konkurrence genet ikke var til at pakke væk.
Det har ifølge løbsudvalget været en succes med oprettelsen af løbsudvalget, hvorfor alle 3
medlemmer i 2017 vil fortsætte arbejdet, med at vise HFCK´s faner til cykelløb på Sjælland og
omegnen i senior regi.
I 2017 fornemmer udvalget, at der vil blive kørt licens baseret cykelløb blandt enkelte
seniorryttere, hvilket vil være i udvalgets ånd. Udvalget vil derfor kigge på, hvordan vi kan
organisere licensløbene, så vi kan stille med så mange hvide djævle som muligt til frygt og skramsel
blandt andre klubber. Vi vil i udvalget gerne vise, at vi med Danmarks bedste træningsmiljø, kan
køre med i licensløb.
Et er dog sikkert i 2017: Vi vil forsøge at komme ud til så mange cykelløb iklædt de hvide farver. Det
vil vi gøre ved at udvælge 5 -6 motionsløb i løbet sæsonen som vi kan sige godt for. Da klubben er
blevet en del af DGI, vil vi undersøge om Skoda cup, kan være en mulighed og derudover vil vi
kigge på licensløb som kan have interesse. Det er klart, at vi ikke skal favne for bredt og dermed
miste fokus fra at møde talstærkt op til løb. Derfor vil vi på ryttermøde den 15. februar kl. 18.00
prøve, at spore os ind på hvor vi skal holde vores fokus. Efter mødet vil udvalget melde ud hvilke
løb vi vil prioritere i 2017.

Med vindstille og skinende hilsner
Løbsudvalget.

