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Viljen til forskel
>> Ole Tang, formand for Varde Cykelklub
Tak for en forrygende 2018 sæson i Varde Cykelklub. Gennem en lang og lun sommersæson har rigtig mange klubmedlemmer
deltaget i de ugentlige træningssamlinger og løb. Uanset om vi måler sæsonen på løbsresultater, træningstimer, kørte kilometer
på landevejen eller i skoven, svedige timer, socialt samvær eller i antal flødeboller, så har det været en god sæson.
En særlig tak til de mange holdkaptajner, trænere og frivillige hjælpere, der sætter rammerne for alle vores trænings- og løbsaktiviteter. Også tak til vores sponsorer, der har været med til at muliggøre vores mange aktiviteter.
Med vores knap 400 medlemmer er vi Jyllands næststørste cykelklub. Varde Cykelklub er en af de klubber i Danmark, der arrangerer flest cykelløb, enten selv eller sammen med andre klubber fra området. Da en klub, som bekendt, er et produkt af det, vi i
fællesskab formåer at gøre den til, er Varde Cykelklub ikke blot en stor klub – men også en stærk, aktiv og respekteret cykelklub,
der er med til at promovere Varde by og kommune. Og det er vi stolte af!
Vi er en bred klub, der rummer både Landevej og MTB, børn og voksne, elite og motion. I bestyrelsen er vi enige om, at vi kan og
vil rumme denne bredde, velvidende at cykelklubber på landsplan ses at have vanskeligt ved at rumme både landevej og MTB i
samme klub. Ingen motion uden elite og ingen elite uden motion. I Varde Cykelklub har vi plads til begge dele!
På baggrund af udviklingsmødet i 2017, hvor 60 klubmedlemmer drøftede forskellige udviklingsmuligheder, har bestyrelsen
i løbet af 2018 behandlet flere forskellige emner. Et eksempel herfra er en øget kommunikationsindsats, hvor klubben har fået
en kommunikationsminister med fokus på kommunikationen i Varde Cykelklub.
Her i Info-brevet kan du få et godt indtryk af Varde Cykelklubs aktiviteter og tilbud. Yderligere oplysninger kan du altid finde
på vores hjemmeside eller på Facebook.
Afsluttende vil jeg inviterer jer alle til vores generalforsamling i klubhuset den 20. februar 2019. Det plejer at være en hyggelig
klubaften - se indkaldelsen på bagsiden.
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Knog Oi Bike Bell
Varde Cykelklub vil gerne gå forrest og bidrage til øget sikkerhed og gode signaler til omgivelserne. Vi har derfor investeret i 400 flot designede ringeklokker,
som i anledning af klubbens 25-års jubilæum sendes med dette infoblad til alle
klubbens medlemmer.
Varde Cykelklub vokser, og vi er mange cyklister, der bevæger os i trafikken og i
skoven. Vi kan, i nogles øjne, fylde meget i bybilledet, på landevejene og i skoven.
Derfor har klubben, for nogle år siden, forfattet et trafik kodex - www.vardecykelklub.dk/vck/trafik/ så vi kan hjælpe hinanden med at opføre os rigtigt i
trafikken og i skoven.
Vi cykelryttere råber ofte "bagfra"! Andre cykelister, gående og løbende kender ikke nødvendigvis betydningen af det
udtryk, som kan opfattes provokerende. Derimod kender de fleste betydningen af et "DING" fra en ringeklokke – så det
er bare at ringe løs.
Vi håber/ønsker at ALLE klubbens medlemmer vil montere og anvende klokken fremover. I Varde Cykelklub ønsker vi ikke
at være politimænd og kontrollere, men håber, at der i de forskellige grupper vil være lidt selvjustits, så vi alle kan hjælpe
hinanden til at blive bedre ... Denne diskrete designklokke vil pynte på enhver RACER eller MTB.
• Large 23,8-31,8 mm passer til racer
• Small 22,2 mm passer til MTB
• Steen Kruchov (tlf. 4260 9889) har en "byttebeholdning", hvis du har fået den forkerte størrelse
• Se en kort præsentationsvideo af Knog Oi Bike Bell ved at scanne QR-koden til højre

En hilsen fra kassereren - vi har igen haft en fantastisk sæson!
>> Aase Hansen, kasserer Varde Cykelklub
Klubkontingentet i 2019
A-B-C og D hold: 500 kr. pr. år / B&U (indtil det år man fylder 18): 400 kr. pr. år
Betaling skal ske senest 31. januar 2019 på konto nr. 7700 1437375 eller MobilePay 28080, for at opnå fuldgyldigt medlemskab. Husk, at kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen den 20. februar 2019, hvis du vil deltage i generalforsamlingen. Kontingentopkrævninger sendes pr. mail i løbet af januar 2019, så det er vigtigt, at vi har jeres korrekte mailadresse. Hvis ikke du har modtaget kontingentopkrævningen inden den 31. januar 2019 så kontakt mig venligst, så jeg kan
følge op på det.
Autosvar på kasserens mail
Til orientering er der kommet autosvar på kasserens mail: Da vores kasserer opgaver varetages af frivillige kræfter, så må
der påregnes lidt svartid på din henvendelse, men vi forsøger at besvare mails og forespørgsler mindst en gang om ugen.
Tak for din henvendelse.
Et Hjertesuk, HUSK at meddele ændring af adresse, telefon/mobilnummer og mailadresse. Så vi har en medlemsliste,
der er korrekt, når vi har brug for at skrive ud til Jer. På forhånd tak.
Med venlig hilsen og et stort ønske om en rigtig god sæson
Kasserer Aase Hansen, Skovløbervænget 47, 6800 Varde, kasserer@vardecykelklub.dk, tlf. 23 40 84 97
Sydbank 7700 - 1437375 eller MobilPay 28080
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MTB aktiviteterne i Varde Cykelklub
>> Ole Klemmensen, formand for MTB Udvalget
2018 har igen været et godt år for MTB rytterne i Varde Cykelklub. Vi har tidligere kørt meget flotte resultater hjem i B&U &
Master klasserne, men i 2018 har vi også set tegn på at vores bedste seniorer ryttere begynder at køre sig ind i toppen af
A- og B-klassen. Ikke mindst har vi fået mange ryttere rykket op gennem senior systemet, så vi nu er en af de store klubber,
når det gælder A- og B-Licens MTB ryttere.
Det kan vi være stolte af, og det viser, at vores elitetræningsmiljø virker i alle aldersklasser. Vi oplever også en klar tendens
til at ryttere, som ikke til dagligt har mulighed for at komme til Varde og træne, alligevel ønsker at være tilknyttet vores klub
og træningsmiljø, og giver så til fællesskabet, når vi er samlet ude til løbene. Det er et tegn på, at Varde Cykelklub er ved at
være et regionalt kraftcenter på MTB scenen, og det er jo fantastisk! Stor cadeau til vores MTB Elite træner Henrik Schmidt
og vores træningsplanlægger Jacob Agger (Endura Consult) for et fortrinligt samarbejde og stærkt koncept.
MTB afdelingen i Varde er ikke kun elite - så langt fra!
Vi har gennem mange år haft et stærkt B-Hold, som gerne træner langt og hårdt, men som også har taget intervaltræningen
ind i deres koncept. Der har gennem flere år været "noget snak" om, at folk ikke rigtig "rykkede op" på licensholdet, når de
blev rigtig stærke. En af de forklaringer, der er kommet på dette har været, at det sociale sammenhold på holdene har meget
stor betydning. Det er naturligvis helt ok. Men det har jo betydet, at B-holdet kører hurtigere og hurtigere år for år. Derfor er vi
super glade for, at C-holdet fungerer så godt, som det gør – og faktisk ikke længere er vores indgang til MTB i klubben. I 2018
opstod der nemlig et meget velfungerende D-hold, som er det helt rigtige sted at starte som ny rytter i MTB sporten.
Som en lille kommentar til "flowet" gennem holdene, har vi de seneste år set et par ryttere starte på C og D-holdet, som så
hurtigt har forbedret sig – herefter er de hurtigt kørt op gennem holdene for nu at starte op som en del af licenstruppen i
2019. Det er en kæmpe tilfredsstillelse for klubben at opleve, at vores koncepter virker i virkeligheden!
Bak op om vores egne løb
Vores løbsaktiviteter i klubben har igen udviklet sig positivt gennem 2018. Vi har nogle meget stærke løbskoncepter, som er
kendt i brede kredse, og derfor har de et stabilt grundlag. Men vi vil meget gerne opfordre vores egne medlemmer til at prioritere vores egne løb og bakke os op!
Nye idéer er meget velkommen
Hvis du tænker, at der mangler en aktivitet – det være sig en idé til et cykelløb eller en klubtur – eller noget helt andet, er den
officielle holdning i klubben, at vi som udgangspunkt bakker op, hvis du/I selv kan tage ejerskab og drive ideen frem. Vi stiller
ingen krav om, at en aktivitet skal give overskud. Men skal der investeres klubpenge i en idé, skal den ramme forholdsvis
bredt. Bestyrelsen og udvalgene er meget interesseret i at få hjælp til at spotte og udvikle nye idéer, som enten kan supplere
eksisterende aktiviteter eller måske på sigt overgå og erstatte dem.
Løb og træningsaktiviteter beskrives særskilt her i infobladet, men på det "politiske niveau" kan vi kort beskrive MTB
udvalgets således:
• Generalforsamlingen vælger en formand for udvalget, og derefter nedsættes et selvsupplerende udvalg, som p.t. består
af 8 personer: Formand Ole Klemmensen, Kaj Pedersen, Henrik Schmidt, René Plauborg, Lars Storgård, Steen Kruchov,
Sigurd Klemmensen og Niels-Aage Ladekjær Mikkelsen
• Vi afholder cirka 4-5 møder om året, hvor vi altid evaluerer på afholdte events og aktiviteter, og ser frem mod nye projekter,
som så derefter styres af de ansvarlige. Løbende spørgsmål afklares via vores Facebookgruppe eller mails.
• Vores primære opgave i udvalget er at lave cykelløb med udgangspunkt i terræn - altså MTB og lidt Cyklecross samt
at organisere gode træningsmuligheder for vores medlemmer.
• MTB Udvalget er også aktive (og tovholdere) i Varde Trailbuilders Facebookgruppen samt på det politiske niveau
i MTB Partnerskabet for Varde Kommune.
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Der er altid god stemning og opbakning, når rytterne passerer Rævebjerget to gange pr. omgang.

Cykelløb for mountainbike i Varde Cykelklub
>> Ole Klemmensen, formand for MTB Udvalget
Det er sikkert tydeligt for alle, at vi er meget aktive omkring cykelløb – ikke mindst med MTB løb. Vi laver mange forskellige
typer løb, og man undres måske lidt over, hvordan det kan lade sig gøre, at vores klub kan afholde så mange løb gennem
sæsonen. Svaret er sikkert komplekst, men en lille liste over gode grunde til, at vi har succes kunne være:
•
•
•
•

Ildsjæle, som brænder for at arrangere cykelløb.
En stærk kultur blandt klubbens egne ryttere om at involvere sig i det organisatoriske arbejde omkring løbene.
Vi har forholdsvis nem adgang til officials, som gerne stiller sig til rådighed.
Vi har let og uproblematisk adgang til ruterne, hvor løbene afholdes, det betyder, at vi næsten altid kan afholde
løbene på de datoer, som passer bedst for klubben.
• At vi selv har investeret massivt i vores infrastruktur som tidtagning, materiel, trailere osv.
• Og ikke mindst, at vores cykelløb "næsten" altid giver gode overskud og bidrager til klubbens gode økonomi.
Vores løb kan kort beskrives såldes:
Vestergades Cykler MTB Cup er en velbesøgt vinter MTB cup, som køres over tre afdelinger i januar, februar og marts. Vi
kører igen første afdeling i Bordrup, da vi synes området er spændende at køre i, og den rute vi har fundet, er helt anderledes
end det, vi ellers kører. Derefter kører vi i Grusgraven i Varde, hvor vi sammensætter en rute der udfordrer teknikken lidt og
slutter så af med finalen i Blåbjerg, hvor vi traditionelt kører lidt længere end de to første afdelinger. Som noget nyt til 2019,
så er der en Dame 40, en Herre Motion 2 og en Junior U/19 klasse. Alle informationer om cuppen og tilmelding er klar på
www.vestergadescykler-mtb-cup.dk
I april starter Club La Santa Cuppen. Der bliver igen 8 afdelinger på torsdage over forår, sommer og efterår. Det er meget det
samme setup som tidligere, for det virker jo! Vi kom i 2018 endelig til Mentor IT Bike parken i Esbjerg, og det var en god oplevelse. Klubberne der er en del af Club La Santa Cuppen er: Tjæreborg Cycling, Esbjerg MTB, Oksbøl Cykelteam, Bramming IF
Motion, BlueMountain og Varde Cykelklub. Læs om denne cup på www.mountainbikecup.dk
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Der afvikles også 3 afdelinger af Club La Santa Kids Cup. De køres i weekender, og datoerne meldes ud i løbet af de næste
måneder. Alle informationer kan findes på www.kidsmtbcup.dk. Denne cup er et dedikeret tilbud til de allermindste ryttere.
Alt foregår på et niveau, som både ryttere og forældre kan følge med i, og der køres i et meget "fint masket" klasse system,
så alle konkurrerer mod andre børn i nogenlunde samme alder.
I weekenden den 29. og 30. juni er Varde igen vært for en afdeling af MTB Ligaen. I 2018 afviklede vi den afdeling af ligaen,
som havde bedst opbakning, og vi var med til at sætte nye standarder for afvikling af teknik øvelserne for B&U klasserne og
i det hele taget, havde vi et super event. Desværre er MTB Ligaen lidt under pres, og der afholdes således kun fire afdelinger
i 2019. Grunden til, at vi er endt på denne sene dato, var for at hjælpe en anden klub med at få tildelt et HC løb (som er lige
under en World Cup). For, at det kunne lykkedes, skulle de bruge "vores" dato i starten af juni. Desværre fik de ikke tildelt HC
kategorien af UCI, men vi havde mistet vores ønske dato. Men vi håber alligevel på, at I bakker os op – både som ryttere og
officials. Søndag er den store løbsdag, hvor fokus er på UCI klasserne. Lørdag køres der et motionsløb "Facadepartner MTB
Race", samt B&U klasserne afvikler deres XC løb og teknik øvelser. Mere info kommer via www.mtbliga.dk – men også via
vores normale kommunikations kanaler.
Den 20. oktober 2019 kører vi igen Invita MTB Race Blåbjerg. Vi forventer, at ruten bliver ændret en lille smule, så den måske kan ramme en lidt kortere køretid. Men vi vil stadig have sektionerne "Stormfulde Højder", "Dødemands Fald", "Rævebjerget" og "Zig Zag" med på ruten. Der afholdes igen tre fortræninger op til løbet. Det bliver som altid søndage kl. 10.00 fra
p-pladsen i Blåbjerg. Læs mere på www.mountainbikerace.dk

MTB Træningen i Varde Cykelklub
I 2018 blev der igen trænet flittigt på MTB i Varde cykelklub - vist nok mere end nogensinde! Der trænes på mange forskellige
hold i klubben, og det kan virke lidt uoverskueligt for en udefrakommende at få overblikket, men det er faktisk meget logisk
opbygget! Ser man på det som hhv. Senior træning og B&U træning (fra 9 til 16 år), så er der to hold for B&U:
• B&U for alle som træner en gang om ugen, og hvor der er tid og plads til at træne teknik og lære at træde i pedalerne.
• Hvis de unge vil mere og ønsker at deltage i Licensløb, så begynder de ofte at træne på B&U Licens, som er et 		
systematisk træningsmiljø, hvor der trænes 3-4 gange om ugen.
For de voksne, så starter man på det nye D-hold, som fokuserer rigtig meget på grundlæggende MTB teknik, som er det rigtige grundlag for en god start som MTB rytter. Dette hold har gennem 2018 fundet sit leje og fortsætter med enkelte tilretninger i 2019. Hvis og når man så oplever, at det går lidt for langsomt på D-holdet, og man gerne vil cykle lidt stærkere og måske
have lidt inspiration til decideret træning, så kører man med på C-holdet, hvor en del ryttere faktisk ikke har ambitioner om at

Et kendetegn ved vores bredde og alsidighed er fortræningerne til Invita MTB Race Blåbjerg, hvor vi tre søndage op til løbet inviterer alle
interesserede til fortræning og rutevisning. Der er hold lige fra begynder med behov for instruktion til de hurtigste folk i sport.
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"rykke op", da de efter sigende har det mega hyggeligt til træningerne. Men alligevel ser vi en del, som gerne vil prøve kræfter
med enten længere og hårde træningspas og derfor begynder at træne med B-holdet, eller måske endda har lyst og kræfter
til at satse direkte på at køre cykelløb med licens. Så er der mulighed for at tage en tur forbi "kontoret" hos elitetræneren, og
når man er enige om "mål og middel", så alle parter er sikret en god oplevelse, så starter man op på licensholdet. Her trænes
der forholdsvis fokuseret gennem hele året. Der er dog en god spredning i niveau og styrke, og derfor er det forholdsvis nemt
for en talentfuld rytter at komme ind i truppen. Man er altid velkommen til at deltage i et par træninger for at mærke, om det
er noget, som kunne være interessant.

Træning på B-holdet
>> René Plauborg, medlem af trænerteamet på B-holdet og MTB Udvalget

2018 går i skrivende stund på hæld - et godt og aktivt cykel år, hvor vi på B-holdet nåede nye højder - eller måske nærmere
nye distancer! Det ser ud som om, at mange på holdet har fundet ud af, at hvis man bestemmer sig for en +10 timers tur på
MTB, så er selve beslutningen det første og vigtigste skridt til at gennemføre. Herefter skal man bare have en masse lange
ture i benene og en flok gode cykelkammerater til hjælp ... og VUPTI så har man nogle helt nye og spændende oplevelser på
kontoen, som hele kroppen endda kan huske dagen efter … Nyt på CV'et blev for mange: Dirty Jylland på 212 km, De 7 Spor
på 180 km og Bissen i Svendborg, hvor vi var talstærkt repræsenteret fra B-holdet.
De lange ture kom til at påvirke træningen det meste af vinteren og foråret med. Hver eneste weekend var der en +3,5 timers
langtur på programmet, og vi nåede på den måde ud i alle afkroge af Sydvestjylland. Alle, uanset om de skulle køre maratonløb eller ej, blev banket godt igennem og grundformen indfandt sig som planlagt. Grundformen var vi glade for, MEN vi var
mange, der fik en reminder: Når man stiller op til årets første Club La Santa Cup i april, hvor det hele skal fyres af på godt en
time, så er kadaveret ligeglad med, om du har kørt "Dirty Jylland" for nylig! Den skal vækkes med mere intensive intervaller i
god tid. Det kom vi et par uger for sent i gang med i år, og den læring tager vi med ind i sæson 2019.
Sæson 2019
Vi vil igen ud at køre lange træningsture og løb - det er der stor interesse for, faktisk på tværs af alle aldersgrupperne på Bholdet, som strækker sig fra start 20 til og med medio 60 år. Som det ser ud nu, er der foreløbig stemning for: Silkeborg Marathon i marts, Bissen i april, en udvidet version af hærvejsløbet i juni og selvfølgelig vores egen Club La Santa cup og Liga løbet
sidst i juni – samt naturligvis Invita MTB Race i oktober. Men vi er en bred trup på andre områder end alder. Det gælder også
ambitioner og niveau, og vi følger vores nedskrevne værdier/regelsæt på holdet. Det er bl.a., at vi er bevidst om vores rolle,
der er at lukke hullet imellem C-holdet og Licens - og at vi skal være rummelig, men stadig turde stille krav til bundniveauet
Vi har nye unge raketter med på holdet, der udvikler sig lynhurtigt, især inde på sporet, og det er en fornøjelse at følge deres
dedikation for sporten. Det ser ud til, at de er på vej videre til licensholdet. Det håber vi for dem, men tager de et år mere på
B-holdet, er de meget velkomne, og vi skal gøre vores bedste for at prøve at følge med på de korte distancer.
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For at øge intensiteten og være mere fleksible, har vi således opgraderet træningen med en fast lørdagstur, så der nu
er 3 faste ugentlige dage:
Tirsdag kl. 17.00 / Torsdag kl. 19.00 (+ 16.30 ved opslag på facebook) / Lørdag kl. 10.00 eller kl. 9.00 ved langtur
Årshjul
Medio januar - medio marts: Lange seje intervaller, mest på grusvej. Weekend = lange ture
Medio marts - ultimo oktober: Korte hårde intervaller, mest på sporet/grusvej
November - medio januar: Off season - mix af korte og lange ture, ingen intervaller
Niels Aage, Jesper og jeg glæder os til en helt ny og spændende sæson med masser træning, cykelløb
og gode oplevelser i den hyggelige MTB B-holds ånd.

Træning på C-holdet
>> Allan Jørgensen og Henrik Slessing, tovholder og en del af trænerteamet på C-holdet
På baggrund af de forskellige tilbagemeldinger i 2018, kommer der fokus på følgende i 2019:
Flere ture på nye spor
Der har været flere forskellige forslag fremme, og der er kommet mange nye spor rundt om os, ligesom de eksisterende
løbende bliver udbygget og renoveret. I 2019 skal vi på flere af de ture. Hvis du har en god idé, så kom endelig med den!
Flere "podieflødeboller"
Rigtigt mange forskellige ryttere kom på podiet til forskellige løb i 2018, og vi skal helt sikkert gå efter nogle flere af de oplevelser. Vi vil igen arrangere prøverunder og fælles hvordan-gik-det-i-dag snak efter løbene. Club La Santa Cup er helt oplagt,
men allerede i januar starter Vestergade Cyklers MTB Cup, og der planlægger vi også at møde op. Man kan godt spise flødeboller i januar. Uhm… Flødeboller!
Tekniktræninger
Der vil komme fokus på nogle flere tekniktræninger i 2019. Det gælder både på de enkelte træningsdage, men der vil også
komme specifikke tekniktræningsdage. Der er allerede nogle rigtigt gode idéer på bordet, men hvis du har en god idé, så sig
endelig frem! Vi vil også fortsat forsøge at gøre overgangen fra D-holdet til C-holdet så nem som muligt for de ryttere, der har
mod på at prøve kræfter hos os. På samme måde vil vi også gøre vores til, at de ryttere med ambitioner om at køre endnu
stærkere, også bliver godt rustet til at køre med på det hurtige B-hold.

C og D-holdet er altid mange til træning.
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Fritstilling af Brian og Poder
I starten af 2019 bliver trænergruppen mindre, da Brian og Poder har bedt om at blive fritstillet. Det er accepteret på den betingelse, at de stadig kommer og kører med os. På C-holdets vegne vil vi gerne sige tak til begge for den store indsats. Det har
været en fornøjelse at deltage i træningerne, når I to har haft taktstokken. Vi ved godt, at det er nogle store fodspor, at skulle
udfylde, men hvis nogen har lyst til at være med til at finde på sjov og ballade i skoven, så tag fat i en af os fra trænergruppen. Det gælder uanset, om man bare gerne en enkelt lørdag vil tage holdet med ud på en helt ny rute, eller om man gerne vil
være fast mand på trænerkalenderen som enten træner eller holdkaptajn. Sig endelig til – så bakker vi op om den gode idé!

D-holdet blev skabt: Teknik for begyndere blev til et helt nyt hold!
>> Allan Jørgensen og Henrik Slessing, tovholder og en del af trænerteamet på C-holdet
Hvad der startede som et kursus for nye mountainbikere, der gerne ville lære noget teknik, blev til vores nye D-hold i sommers, og på utrolig kort tid er D-holdet blevet veletableret med en masse opbakning fra både klubben, men ikke mindst fra
rytterne på holdet, der stiller op med kage, tjansen som holdkaptajner, gode idéer og så videre. D-holdet er stadig et nyt hold,
men der er ingen tvivl om, at der er en masse oplevelser i vente i 2019. Der arbejdes i kulissen på at finde den rigtige form til
et nyt Teknik for begyndere, og hvordan det skal indarbejdes på D-holdet, men det kommer der mere om senere.
På D-holdet er der altid en utrolig god stemning, og vi er også i 2019 klar til at modtage nye cykelvenner med åbne arme. Hos
os er der ingen, der ikke kan følge med, for tempoet bliver sat, så alle kan være med. Da vi startede, var der ryttere, der ikke
havde cyklet på en MTB, før de mødte op første gang, og det har vi altid plads til på vores hold. Det betyder også, at der er
nogen, som gerne vil køre stærkere. Her står C-holdet klar til at tage imod, uanset om det er for bare at nyde nogle intervaller
eller en bestemt langtur, eller om man fast vil køre på C-holdet. Der er helt bevidst et sammenfald i trænergrupperne omkring
C- og D-holdet, så det bliver nemt at skifte mellem de to hold, alt efter hvad man har lyst til.
I 2019 er der stadig en masse teknik, der skal læres på D-holdet, og det vil vi fortsætte med at sætte fokus på hele året. Hvis
der er noget bestemt, som der skal sættes fokus på, så sig endelig til. Der er også stadig en masse spændende ture rundt i
det Vestjyske, som vi endnu ikke har oplevet, så det kommer vi også til at bruge tid på i 2019. Der er allerede en god håndfuld
holdkaptajner på D-holdet, men der er altid plads til flere, uanset om det er som en fast plads i træningskalenderen, eller om
man bare gerne vil arrangere en helt bestemt tur en lørdag.

Træning for MTB "B&U For Alle" holdet
>> Ole Klemmensen, bl.a. B&U træner
og formand for MTB Udvalget
I den forgangne sæson har vi prøvet at finde den rette form
for "MTB B&U For Alle" gruppen. Det har vist sig, at det vi praktisk har mulighed for at tilbyde i klubben lige nu, er en fast
træningsaften om tirsdagen fra 17 til 19. Vi cykler hele året
og der er altid to vokse med som trænere. Da dette hold skal
dække over "begyndere" til de store ryttere helt op til 16 år,
vil der forekomme perioder, hvor trænerne skal være kreative
og opdele gruppen, så alle får god kvalitet og kan overskue
træningen. Det har virket godt i 2018, og vi har en god gruppe
af trænere, som "ruller" gennem sæsonen, således at børnene
møder de samme trænere ca. hver 5. - 6. uge. Vi har store ønsker om, at der melder sig en voksen, som kan være "holdleder"
og gennemgående person til træningerne, så vi kan forbedre
"genkendeligheden" og få lidt bedre styr på udfordringer og
hen-syn til mange af de nye ryttere. Men som det ser ud lige
nu, så har vi ikke denne person, og derfor må tingene køre,
som det gør.
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Der er altid højt humør til B&U træningerne, og de unge er altid
med på at træne utraditionelle emner, som på billedet, hvor vi
træner "jubelscener når vi har slået vores kammerat".

Tre Varde ryttere jagter hinanden til Race Days i Kolding i august.

Bjarne Juul har dog indvilget i at hjælpe med 2 x 3 dedikerede intro dage, som vi sætter op i hhv. marts og august, således at
vi giver nye ryttere ekstra fokus og har en gennemgående person med til træningerne, så vi forhåbentlig skaber basis for at
få en masse nye unge ryttere med på holdet.
Vedr. oprykning/nedrykning mellem B&U holdene, er det en svær balance at gøre 100% korrekt. Holdet som man kan rykke
op på fra denne gruppe, er jo "B&U Licens", og der forventes det, at man har "DCU løbs fokus". Derfor vil vi forhåbentlig se, at
denne "B&U for alle" gruppe vil blive en bred gruppe med aldersspredning fra de 8-9-årige til de 15-18 årige - og at vi blot kan
sikre, at de vedbliver med at have glæden ved at cykle! Efter B&U tiden, vokser man aldersmæssigt over på enten MTB-C eller
MTB-B holdet. Er der ryttere, som ønsker at komme på B&U licens, så skal der inden skiftet ske en kommunikation med licens
træner Henrik Schmidt, så forventningerne er afstemte på forhånd!
God sæson i 2019 - og hjælp med at finde nye ryttere til gruppen, sørg for at betale jeres kontingent, når opkrævningen
kommer - og ikke mindst kør gerne i klubtøj og vær glade ...

Træning for MTB Licenstruppen
>> Henrik Schmidt, Cheftræner for VCK MTB Licens og B&U MTB Licens
Sæsonen 2018 blev året, hvor samarbejdet med træner Jacob Agger for alvor begyndte at bære frugt i form af en masse
flotte resultater for både senior og B&U truppen. Hele 80 podiepladser ved DCU Licensløb, blev det til i en sæson, der startede først i april og sluttede sidst i september. Hvor der tidligere var en tendens til, at sæsonens succes skulle hænges op
på hjemmebane-løbet i Grusgraven, så bliver der nu kørt podiepladser og gode placeringer hjem ved alle sæsonens løb.
4 ryttere rykkede op i Herre B, 4 ryttere i Herre A og 1 rytter i Dame A, således at klubben nu har hele 7 ryttere til start i Herre
A og 3 i Dame A, når 2019-sæsonen starter. Derudover rummer seniortruppen en række gode H-rytterne, der som sædvanligt
har lagt godt til i den gode ende af feltet. På B&U siden var klubbens succes også synlig i kraft af, at hele 5 ryttere blev udtaget og deltog ved Ungdoms EM i MTB, der i år blev afholdt i Pila i Italien. Derudover er Varde Cykelklub den klub, der som
oftest har fleste ryttere til start på tværs af alle rækker, når der køres licensløb i MTB. Og på hjemmebanen i Grusgraven, til
Shimano Liga 3, toppede deltagerantallet med imponerende 50 deltagere!
I maj var en stor del af truppens ryttere på den årlige klubtur til Harzen, men derudover deltog 7 ryttere i marts på Jacob
Aggers træningslejr på Mallorca. Normalt er Mallorca jo mest kendt for landevejscykling, men der er også nogle fede MTB
tracks. Træningslejren byder på struktureret og målrettet træning, og kan klart anbefales, hvis man har ambitioner for 2019.
På den mere eksotiske side har seniortruppen igen haft ryttere med ved nogle af XTERRA stævnerne, og her førte Janni
Spangsberg suverænt an, idet det i juli først blev til et verdensmesterskab ved VM i Cross Triatlon på Fyn i aldersgruppen 30-34
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år og en samlet 2. plads ud af alle 74 kvinder i aldersgrupperækkerne. Derudover blev det til en række af 1. pladser ved XTERRA
stævnerne i både Danmark og Norge. I oktober drog Janni om på den anden side af jordkloden, nærmere betegnet Hawaii, hvor
det blev til en flot 2. plads i hendes aldersgruppe og en samlet 9. plads af alle kvinder i aldersgrupperækkerne (se Jannis dagbog
på side 20). Nogle virkelig bemærkelsesværdige præstationer, der giver grobund for at tro på mere succes i 2019, hvor Janni har
tegnet en "Pro Licens", og altså skal dyste mod de allerbedste.
Seniortruppens to jernmænd (ja, de har faktisk også tidligere gennemført en Ironman) Sonnich Nielsen og Allan Laumand
Nielsen drog i stedet nord på for at få deres sult på udfordringer forløst. Her skulle de nemlig deltage i Offroad Finnmark 2019
i eliterækken for duo-hold. Hele 700 km og 10.000 hm skulle forceres på max 90 timer, og det blev til en flot 3. plads. De 2
gutter har dog ambitioner om en endnu bedre placering, og er allerede tilmeldt racet i 2019!
I det daglige varetages seniortræningen af Henrik Schmidt, og på B&U siden er klubben så heldig, at hele 7 mand fra seniortruppen gennem nogle år, på skift, har stået for træningen af de unge mennesker. Har man ambitioner om at køre licensløb
og træne efter en struktureret og fast træningsplan, hvor der alle årets dage er planlagte træningspas til rådighed, i form af
både styrke- og cykeltræning, er man velkommen til at henvende sig til Henrik Schmidt, der er ansvarlig for klubbens licenshold. Der er fast klubtræning tirsdag, torsdag, lørdag og søndag for senior truppen og tirsdag og torsdag, samt delvist lørdag
for B&U. B&U truppen indeholder som udgangspunkt ryttere i aldersgruppen U13-U17.
Podiepladser DM XCO MTB:

Podiepladser DM XCM MTB:

Samlet podieplads i MTB Ligaen:

U9: Jeppe Laumand Nielsen, 2. plads
U11: Bertil Laumand Døssing, 2. plads
U13P: Kamma Bergholt, 2. plads
U15P: Cille Frederiksen, 1. plads
U15P: Katrine Olsen, 2. plads
Herre C: Jacob Armose, 1. plads
Herre B: Thomas B. Dahl, 1. plads

Herre C: Rasmus Bohnensach, 1. plads
U19 Dame: Emilia Braun, 1. plads
Dame B: Marianne Westergaard, 3. plads

U11: Bertil Laumand Døssing, 3. plads
U13P: Kamma Bergholt, 2. plads
U15P: Katrine Olsen, 1. plads
U15P: Cille Frederiksen, 3. plads
Dame A: Camilla Knudsen, 2. plads
Herre H50: Lars Storgaard, 3. plads

Varde Trailbuilders er meget aktive og samarbejder med naboklubber om sporene
>> Ole Klemmensen, trailbuilder og MTB formand
Alle der har kørt MTB i Bordrup denne sommer kan nikke genkendende til, at sporet er slidt helt ned, og det kræver en kæmpe
indsats at få det løftet op, så vi kan sige, at det ikke blot er et "acceptabelt niveau". Forhåbentlig endda kan betegne det som
"godt", eller "rigtig godt", når vi sammen med Oksbøl Cykelteam er gennem alle arbejdsetaperne. Vi regner umiddelbart med,

Enkelte steder er de ikke muligt at bruge miniged til at læsse gruset over i trillebørene, så må der tænkes kreativt.
Denne løsning var vi svært stolte af!
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at der skal tre-fire arbejdsweekender til, for at komme gennem hele det blå spor, som er vores primære
fokus. Efterfølgende tager vi også de sorte sløjfer,
men de er meget tidskrævende og kræver også en
del sporomlægning og kantforstærkning m.v., så det
er noget vi tager senere. Vi forventer at hele projektet
vil forløbe gennem hele 2019 og 2020, inden vi er
helt færdige.
Hver arbejdsweekend kræver ca. 50.000 kroner til
grus og 14.000 kroner til maskinleje og forplejning.
Vi er derfor afhængige af, at nogen hjælper os med
at finde økonomien til projektet. Til den første arbejdsweekend, som fandt sted den 1. og 2. december, fik vi grus via MTB partnerskabet. Varde
Cykelklub betalte maskinlejen og Oksbøl Cykelteam
sørgede for forplejningen. Til de kommende weekender håber vi på, at MTB Partnerskabet kan fremskaffe midler via kommune, turisterhvervet m.v.,
så vi kan gennemføre en arbejdsweekend i foråret
og en i efteråret. Vi tager etaperne i forlængelse af
hinanden, således at de stykker vi arbejder på, bliver
gjort færdige. Vi håber, alle vil få en god oplevelse på
det nye spor – og måske hjælpe med at arbejde på
sporene, når vi slår arbejdsweekender op.

Når der bygges eller forstærkes spor er den rigtige maskinhjælp afgørende,
og vi har fundet et effektivt setup, som letter arbejdet meget. En motor
børe med grus giver ca. 5-8 meter spor i et lag - og vi skal over to gange!

Der er nok at tage fat på, men med god opbakning og samarbejde mellem klubberne, så kan vi få det hele til at ske! Stormfulde Højder i Blåbjerg er et andet projekt, som Varde Trailbuilders sammen med BlueMountain planlagde og fik godkendt i
2017, og gennemførte i august og september 2018. Der blev arbejdet intensivt med korridor rydning og afmærkning af selve
forløbet i et par dage forud for selve de to sporweekender, det tog at anlægge den nye sektion. Samarbejdet mellem klubberne forløb perfekt, og vi har helt klart mod på nye projekter. Men i den kommende tid er vores fokus rettet mod Bordrup
og et ønske om at redde sporet derude, så det kan anvendes til træning og løb i mange år fremover.

"Young Guns" i Varde Cykelklub
>> Sigurd Klemmensen og Martin Krog, tovholder og styregruppe for "Young Guns"
Young Guns (YG) er er et socialt fællesskab, der har til formål at fastholde børn og unge i MTB sporten, når de er mellem 15
og 22 år (U17-U23). Dette gøres på tværs at træningsgrupper i form af både sociale arrangementer og træningsaktiviteter.
Fra 2019 kommer gruppen både til at indeholde ryttere fra MTB B&U licens og fra MTB B&U for alle. Gruppen kan både indeholde drenge og piger. Det er altså vigtigt at understrege, at YG ikke er et elitefællesskab eller team. Det er en gruppe i Varde
Cykelklub, som er åben for alle mellem 15 og 22 år. Sociale arrangementer vil være åbne for alle YG’ere, dog kan der forekomme træningsture, som kun henvender sig til "licens" eller kun til "for alle". Dette gøres udelukkende på grund af den store
niveauforskel, der vil kunne forekomme.
Hvad forventer vi af dig?
Når du siger ja til at være en del af YG, så siger du ja til at du ser dig selv med en fremtid i Varde Cykelklub. Hvis du vælger
ikke at cykle mere, så forventer vi, at du orienterer os herom, og vi vil meget gerne høre dine tanker om, hvorfor du vælger
at stoppe. Det er altså ikke muligt at lave et usynligt forsvindingsnummer, når du har sagt, du gerne vil træde ind i truppen.
Du skal ligeledes være klar på at bidrage positivt til miljøet i klubben. Ser du en klubkammerat, der pludselig ikke kommer
til træning eller ikke har nogen at snakke med, så er det også din opgave at tage hånd om det. Du skal ligeledes ved klar på
ALTID at melde tilbage, om du kan deltage i et arrangement. Når du siger ja til YG, skal du være opmærksom på, at der vil
forekomme egenbetaling til arrangementerne.
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Hvem er vi?
Styregruppen består til 2019 af Sigurd Klemmensen og Martin Krog. Vores fokus er, at du bliver ved med at cykle, og hjælper
dine venner og nye venner i klubben med at have lyst til at cykle. Ønsker du at deltage, eller har du spørgsmål, så kan du
kontakte Martin Krog, tlf. 42 18 83 45 eller Sigurd Klemmensen, tlf. 20 89 44 34.
Status p.t.
2018 har været året, hvor Young Guns igen har fået fodfæste, og er lykkes med at lave et fint årsprogram. Genopbygningen startede tilbage i efteråret 2017, da Søren Nielsen (Sidevind) og Kenneth Nordestgaard overdrog ansvaret til Martin Krog og Sigurd
Klemmensen. Martin og Sigurd har begge været med i Young Guns siden starten og har både oplevet storhedstid og år med mindre aktivitet. Men i 2018 stod Young Guns til at få tilgang af nye ryttere, som blev 15 år. Vi startede med en introtur, som gik til
Bogense, hvor vi var til World Cup i cykelcross. Vi var en stor flok YG’ere afsted, på en meget kold dag i Bogense, hvor vi fik budt
de nye velkommen i fællesskabet. Et fællesskab som ikke handler om elite, men om sammenhold og glæde ved cykelsporten.
Aktiviteter i 2018
Vi kom stille og roligt ind i 2018 med en plan, der så meget lovende ud med aktiviteter. Hele 8 aktiviteter var planlagt i løbet af
året. Da Young Guns består af mange ryttere fra licenstruppen, ligger der en begrænsning i antallet af mulige aktivitetsdatoer, så 8 aktiviteter var en ambitiøs plan. Vi startede 2018 i slutningen af januar med en træningstur til Århus med licenstræner Jacob Agger som styrmand. Fokus var "Kend dine styrker og svagheder". Turen startede med en 3,5 times tur rundt
på sporet, hvor der blev arbejdet med "den hele rytter". Mange blev overrasket over, hvad kroppen kan yde efter 3 timers hård
træning. Efter træningen blev der leget med LEGO, hvor man skulle bygge sin egen person, med sine styrker og svagheder,
som man enten havde erfaret på træningsturen eller tidligere i sit liv.
Første weekendtur for Young Guns var en tur til Morsø og Viborg. Her havde vi kombineret muligheden for at prøve første MTB
Liga rute i Morsø med muligheden for en masse socialt samvær og en tur på de mange nye kilometer spor, som er blevet
bygget i Viborg. Vi boede på vandrehjemmet i Viborg, som passer perfekt til en flok unge, der har det sjovt og gerne vil cykle.
Lørdag aften havde Martin Krog arrangeret et spændende posteløb, som gjorde at vi ikke kom for tidligt i seng. Tur blev, som
det ses på billedet, ramt af snevejr, men det lykkes at holde humøret højt, også selvom der er niveauforskel på rytterne. Vi
hygger os, når vi er på tur - med en snert af konkurrence - og havde alle med til Varde igen med højt humør i alle biler. Varde
Cykelklub havde været så heldige at vinde et gavekort til paintball i forbindelse med Bordrup MTB race. Der var desværre
en aldersgrænse, som betød, at man skulle være 16 år for at deltage i paintball. Vi havde en rigtig sjov dag i skoven, hvor vi
fik set, hvem der virkelig kan klare sig i en krig. Efterfølgende var vi alle (også under 16 år) samlet hos Martin Krog, hvor han
havde lavet den lækreste flæskesteg med alt hvad der hører til.
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Vi sluttede første del af året af med en SUP tur på Varde Å. Desværre havde vi ramt den ene uge i 3 måneder, hvor det ikke
var +25 grader. Vi fik alle mand sendt afsted ned af åen, men der gik ikke lang tid før familien Storgaard mente, det handlede
om, hvem der kunne skubbe flest i. Nogle frøs, men alle klarede turen, som blev afsluttet i klubben med pølser og brød.
Efteråret var præget af travlhed, men det lykkedes i oktober at få stablet et Gokart race på benene. Her viste det sig hurtigt,
at ikke alle synes alle Gokarts var lige hurtige, men i sidste ende var Thomas Dahl og Jacob Armose alles overmænd og de
blev nr. 1 og 2. Der blev samtidig diskuteret linjevalg på Gokartbanen, og det var tydeligt, at det hjalp, da 8 ryttere kom på
månedens bedste tider.
Young Guns takker for støtten og ser frem til 2019, hvor der igen er planlagt et tætpakket program. Føler du, at vi har overset
dig, og du burde være en del af VCK Young Guns, så kontakt Martin Krog eller Sigurd Klemmensen - vi ses i sporet.

MTB Træningen i Varde Cykelklub
Alt træning starter som udgangspunkt fra klubhuset på Tømrervej 10.
Flere grupper kører også ad hoc - se deres Facebookgrupper for flere oplysninger.
Tirsdag kl. 17.00 - 19.00
B&U For Alle
B&U Licens
MTB Voksen B-hold
MTB Voksen licens
Onsdag kl. 17.15 - 19.15
MTB Voksen C-Hold
Torsdag kl. 17.00 - 19.00
B&U Licens
MTB Voksen licens

Torsdag kl. 19.00 - 21.00
MTB Voksen B-hold
Lørdag kl. 10.00 - 12.00
MTB Voksen D-hold (begyndere)
MTB Voksen C-hold
MTB Voksen B-hold (afgang kl. 09.00 ved langture)
MTB Voksen licens
Søndag kl. 10.00 - 13.00
MTB Voksen licens
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2019 byder på masser af muligheder på landevejscyklen
Der er igen i 2019 garanti for masser af muligheder på landevejscyklen. Vi starter vanen tro, når vi stiller uret frem til sommertid. Herefter vil der være træning hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.00. Der vil blive tilbudt træning på flere forskellige
niveauer, og som noget nyt starter der også et formiddagshold. Vores A-hold har i 2018 været udfordret af mandefald, og
efter flere forsøg på genoprejsning, har vi nu indset, at der på nuværende tidspunkt ikke er basis for et A-hold. Derfor vil
"resterne" af A-holdet "smelte sammen" med B-holdet i 2019.
For at hjælpe, samt for at styrke vores sikkerhed på landevejen, vil vi gerne sende endnu flere af vores medlemmer på kaptajnskursus. Så hvis du gerne vil være med til at gøre Varde Cykelklub en endnu bedre og mere sikker klub at cykle i, har du
muligheden her. At man deltager i kaptajnsuddannelsen er ikke ensbetydende med, at man skal være fast holdkaptajn på et
af vores hold, men ses som en hjælp til de øvrige kaptajner, som ofte lige har brug for en hjælpende hånd. Henvend dig blot til
en af medlemmerne af landevejsudvalget, så sikre vi, at du får den rette uddannelse m.v.
I 2019 tilbydes følgende træningsgrupper for landevej:
• B-hold
• C-hold
• D-hold
• Formiddagshold
• ABCD Vintertræningshold

Varde Cykelklub Landevejsudvalg
>> Jens Maegaard, formand for landevejsudvalget
Landevejsudvalget er sammensat af frivillige medlemmer af Varde Cykelklub. Udvalget består pt. af seks medlemmer:
•
•
•
•
•
•

Jens Maegaard, formand (giver stafetten videre til generalforsamlingen)
Birthe Christensen (B–C hold)
Jesper Fjord (A-B hold)
Claus Johannesen (A-hold)
Knud Dreier (B-C hold)
Kasper Kristensen (B-hold)

Formanden vælges på klubbens årlige generalforsamling og vælges for et år af gangen. Formanden er også landevejsudvalget
repræsentant i klubbens bestyrelse. De øvrige medlemmer vælges i samråd med udvalget medlemmer.
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Formål
Udvalget har til formål at tage sig at landevejsdelen i Varde Cykelklub. Udvalget har ikke nødvendigvis til opgave at løse opgaverne, men at koordinere opgaverne, hvor øvrige medlemmer klare det praktiske som: Træningstider, holdkaptajner,
Bent Pedersen Cup, Varde Classic, fællesture, repræsentere VCK i SSC samarbejdet og andet
Varde Cykelklub MTB/Landevej ABCD
Som noget nyt startede vi på landevejscykel som vintertræning op for 3 år siden. Årsagen var at vores racer blev stillet i
garagen omkring den 1. oktober, og først blev taget ud igen omkring 1. marts.I denne periode var spinning vores eneste tilbud,
men vi var nogen, som stadig gerne ville have vind i kinderne og skiltespurt i benene.
Hver tirsdag og torsdag kl. 18.00 mødes vi i klubben og cykler ca. 2 timer pr. gang. ALLE i klubben er velkomne på vores hold.
Vores træning er planlagt, så alle kan være med, det vil sige at vores transportstykker er med en hastighed, så ingen sidder med
pulsen i det røde felt, hvor vi så til gengæld imellem vores transportstykker har nogle træningsøvelser, som får pulsen op. Vores
tur er som altid en god blanding af asfalt, grusvej, skovvej og markvej (aldrig singletrack).
Er du ejer af en mountainbike eller crosscykel, og har ordentlig lys på, så hold dig ikke tilbage, vi vil gerne have nye legekammerater med på tur. Indtil videre er vi mellem 8 og 19 ryttere pr. gang, så der er altid plads til dig også. Når racer sæsonen
starter vil vi stadig vær aktive ind i mellem på FB da vi i nogne weekender/helligdage arrangere fællesturer med vægt på
hygge, fællesskab og motion.
Varde Cykelklub NPR (Ny På Racer)
Som noget nyt starter vi holdet "Ny På Racer" op. Det er til dig, som går med overvejelse eller har været ude at investere i en
racercykel, men som ikke er kommet i gang eller har mistet troen på at cykling er rigtig sjov. Vi vil i Varde Cykelklub gerne give et
skub i den rigtige retning. Dette indebærer: Hvordan jeg vedligeholder min racer, lapper et hjul, sætter kæden på igen, osv. Samtidig er det også vigtigt med planlægning af selve turen, længden, indlægning pause, hvad skal der i drikkedunken, energi i lommen, hvordan ser vejrudsigten ud (vind og vejr). Tør jeg cykle med klikpedaler? Hvorfor cykelhjelm? Hvad hjælper det at ligge på
hjul? Hvad er rulle og russerskift? Bakke og skiltespurt? To og to, en og en? Lynlås, fri, kik op? 1 ned? osv. Er det dig, eller kender
du en, som vi kan hjælpe i gang, så er det hver anden lørdag kl. 10.00 i april, maj og juni (ulige uger). Selve opstarten/prøve perioden er et gratis tilbud de første 2 mdr. derefter vil man skulle betale kontingent som alle øvrige medlemmer i klubben.
Harzen Landevej og MTB C: Den 9. - 12. maj 2019
Igen går turen til Harzen for alle os på racer, som kan
rykke 4 dage ud af kalenderen. Vi håber i Landevejsudvalget, at I har tid og lyst til at komme med, da turen
ikke kun er god træning/motion, men også er en meget
social tur, hvor du lærer rigtig mange klubmedlemmer
bedre at kende. Turen starter tidligt torsdag morgen fra
Varde, og vi lander i Braunlage omkring middag. Her får
vi nøglen til vores værelse, så vi kan komme op og klæde
om til cykeltøj, så vi kan komme på den første tur, som
går til Brocken ca. 45 km. og 1125 højde meter. På dag
to og tre fredag og lørdag har vi på de forskellige hold
en tur guide/kaptajn med, som har planlagt dagens tur.
Som regel cykler vi fra hotellet kl. 9.00 og ved middagstid gør vi stop i en by, hvor vi kan finde en restaurant
(husk 10-20 euro i lommen), så vi kan få fyldt depoterne
igen. Efter endt frokost forsætter turen ca. 4 timer,
inden vi igen er hjemme på hotellet. Turen fredag og
lørdag er de to længste ture (ca. 90 til 110 km og med ca.
12-1600 højdemeter), hvor vi om torsdagen og søndagen
kun cykler ½ så langt på grund af transport til og fra
Tyskland. Til jer, som ikke har prøvet at cykle i bjerge før,
er her et kanont tilbud under ordnede forhold og i VCKs
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gode holdånd. Alle mand, som cykler med ud, skal også med hjem i en samlet flok. Håber vi ser mange tilmeldinger til årets
tur, så vi kan få en dejlig fælles cykel oplevelse i Harzen.
Møder
Der afholdes et antal møder fordelt over hele året.Møderne kombineres ofte, så der udover udvalgsmøde også fx holdes møde
ang. Varde Classic eller lign. Der afholdes ca. 4-6 møder årligt.

B-holdet landevej
>> Tommy Tungelund Kristiansen, holdkaptajn
B-holdet er for dem, som indimellem vil køre højt tempo og ikke er bange for at blive presset lidt. Det bliver også kørt længere skiltespurter og perioder med rulleskift, enkeltstarter osv. For at få en god oplevelse er det derfor nødvendigt at komme
regelmæssigt til træningen. Vi vil i 2019 forsøge at skelne mere mellem forskellige dele af træningen, så der blandt andet
køres kontrolleret opvarmning de første 15-20 minutter. Gennemsnitshastigheden vil blive tilpasset vejr og vind, men med
fokus på, at hastigheden ikke ligger på et konstant højt niveau mellem aktiviteter. Alt efter dagens program vil hastigheden
ligge på 29-30 km/t og længden af turene på omkring 60 km.Da der gennem sæsonen kan være en del forskel på niveauet
for deltagerne, vil der efter behov blive delt op i to grupper med forskellige hastigheder. Det skulle gerne sikre, at alle har en
god aften og får noget ud af træningen. Noget af træningen vil også være møntet på evt. deltagelse i løb, som Bent Pedersen
Cup og Varde Classic. Holdkaptajn vil være Tommy Tungelund Kristiansen, med hjælp fra blandt andet Otto Jørgensen, Jesper
McCarney, Kasper Kristensen og Johan Brøndsted.

C-holdet landevej
>> Ejgil Knudsen
Er for den øvede rytter, som elsker at motionere og være en del af en gruppe, som ønsker at holde sig i god form, kombineret
med socialt samvær. Aldersmæssigt spænder holdet vidt; fra ambitiøse ungdomsryttere, til langt mere erfarne, som måske
tidligere har kørt højere niveau. En træningsaften varer ca. 2 timer og der cykles forskellige ruter på 50 til 60 km, inklusive
opvarmning og afrulning. Tempoet varierer, men gennemsnitligt vil det typisk være 26 - 29 km/time. Der er tilknyttet flere
holdkaptajner, der på skift leder holdet. Det sikrer variation i træningen, som typisk indeholder interval kørsel, spurter og lign.
Hen over sæsonen deltager mange C ryttere i motionsløb, både lokalt såvel som andre steder i Danmark.
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D-holdet landevej
>> Holger Hansen
Hvis du gerne vil i gang med at køre landevejscykel så mød op her, hvor kompetente folk vil give dig en grundig vejledning og
gode fif til at komme videre. Det første du lærer er, hvordan vi opfører os i trafikken. Herefter vil du lærer, hvordan man kører
paradekørsel, kørsel på en linje og senere vil du også lære at kører rulleskift. For nye medlemmer som aldrig tidligere har
prøvet at køre i flok, vil vi lave et "intro-hold". På træningsaftenerne vil distancen ligge på 35-60 km. i et tempo så alle kan
følge med. Vi er også sociale med kaffe/kakao i klubhuset efter træning, hvor vi kan drøfte aftenens træning.

Nyhed - formiddagshold for landevejsryttere
>> Eigil Knudsen
Fra 2019 etablerer VCK et formiddagshold for landevejsryttere. Der er tale om et tilbud, som spænder vidt, idet det kan være et
supplement til den traditionelle aftentræning eller et ønske om at motionere i dagtimerne frem for aftentimerne. Så uanset om
du er efterlønner, skifteholdsarbejder, pensionist eller noget helt andet, blot du har erfaring med landevejskørsel, så mød op til
den første træningssamling mandag den 1. april 2019 kl. 09:00. Vi starter dagen med kaffe og rundstykker samt en orientering
om det nye tiltag. Mødedeltagerne vil få medindflydelse på mødetidspunkter, aktivitetsniveau m.v. Fra klubbens side lægges op
til, at der er fokus på socialt samvær. Det udelukker dog på ingen måde, at der hen over sæsonen kan opbygges en god kondition.

Bent Pedersen Cup
>> Claus Johannesen
De 5 klubber (Tarp, Oksbøl, Tjæreborg, Bramming & VCK) er enige om at køre videre med samme koncept - A, B og C klasser.
Rundstrækningerne er velkendte i de enkelte klubber, så der er styr på sikkerheden mm. I 2018 var der 216 tilmeldte og det
tror vi på er niveauet for cuppen.
I C-klassen køres der både om podiet og nogle kører løbet som en social klubtur, et løb i løbet. Specielt i C-klassen ser vi et
potentiale for de lokale velgørenhedshold.
B-klassen bliver større og større, det er en af grundene til at hastigheden ligger omkring de 37-38km/t. Der køres cykelløb
fra start til slut. Men det er også i B-klassen vi har udfordringerne. Kva hastigheden i A-feltet, drysser flere ryttere herned,
hvorved gruppens størrelse og hastigheden får yderlig et nyk opad. Og det skal vi gerne have "stoppet" i 2019. Så kære B-A
ryttere tag handsken op.
A-klassen trækker licensryttere fra nær og fjern og der køres rigtig stærkt, dette er det tætteste VCK kommer på et licensløb.
De unge A-licensryttere skåner ingen og starter deres angreb fra første sving.
Arbejdsgruppen håber på flere vil tage kampen op med A-feltet, om ikke andet for en god gang tirsdags træning,
med ramasjang i den.

Varde Classic
Vi gentager Varde Classic i 2019. Varde Classic afvikles den 16. juni 2019, med start og mål ved Varde Fritidscenter. Vi prøver
igen med 4 forskellige ruter: 115 km landevej - 65 km landevej - 86 km Gravel - 43 km MTB
I 2018 prøvede vi at tilbyde Gravel. Det blev ikke nogen succes, idet der kun var 1 tilmeldt. Men siden er Gravel kun gået en vej
nemlig "opad". Derfor tror vi på, at hvis distancen er længere end sidste gang, så kan tiltrække flere deltager. I 2019, vil vi på
de to landevejsruter også prøve at tilbyde vejkaptajner, som man kan følges med men en forudbestemt hastighed fx 28 km/t.
Tilmeldingen åbner den 1. februar 2019 på vardeclassic.dk
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Dagbog fra Hawaii
>> Uddrag fra Janni Spangsbergs dagbog
Janni Spangsberg kvalificerede sig til XTERRA verdensmesterskaberne på Hawaii ved at vinde sin aldersgruppe i XTERRA
Norefjell i starten af september og efterfølgende også XTERRA på Møn. Janni åbner her sin dagbog og giver os et indblik i
sit VM eventyr. Janni bor i Varde, er A rytter og kører på VCK’s MTB licenshold.
Dag 1 tirsdag: MAUI DAG
Jeg er sikker på, at alt mit uheld for turen måtte være brugt på denne dag! Da jeg samler min cykel om morgenen, mangler
der en pedal. Cyklen havde været i Securitycheck på rejsen, så de må have glemt at lægge den tilbage. Heldigvis havde
Jens Emil Sloth Nielsen et ekstra sæt med, som jeg sætter på. Vi cykler ind til stævnepladsen for at svømme. Jeg får
virkelig hovedpine på turen og bliver lidt svimmel, hvilket jeg aldrig gør normalt. Tænker det var jetlag, selv om jeg sov fantastisk, da vi ankom. Hjem at slappe af, og får det fint igen. Jens Emil og jeg vil prøve at cykle det nederste af cykelruten
(øverste er ikke åbnet endnu), fordi det har været tørvejr hele dagen, og den derfor forhåbentlig var tør. Men da vi nærmer
os ruten, kommer der et regnskyl. Ruten var blevet pænt mudret og sindssygt glat. På et tidspunkt, hvor jeg mindst venter
det, forsvinder cyklen under mig, og jeg styrter. Heldigvis gik det langsomt og der skete ikke noget. Bortset fra et par
småskrammer/blå mærker og en rids på cyklen. På turen hen til ruten gør det pludselig mega ondt på min arm, ser et
bi-lignende insekt på den, og får den børstet væk. Smerten går hurtigt over, og jeg tænker egentlig ikke ret meget over det
resten af i dagen. Vejret på Hawaii er varmt (ca. 28 grader), og luftfugtigheden er meget høj. Det er meget ustadigt. Der
kommer små byger jævnligt, især om natten. Man kan ikke rigtig stole på nogen vejrudsigter.
Dag 2 onsdag: MAUI DAG
Vågnede kl. 2 om natten og var vågen 1 time, så okay søvn på anden nat. Denne dag blev hele cykelruten åbnet, så den
skulle selvfølgelig prøves. Jeg kører den med Jan Rene Nielsen, som endnu ikke har cyklet på den. Den nederste del er
endnu mere mudret end dagen før, så vi bliver hurtigt enige om, at tage asfalten op til den øverste del. Den er desværre
lige så mudret og umulig at køre, så vi drejer fra et sted og kører ned med vejen. Vi fik da kørt ca. halvdelen af ruten. Der
er desværre ikke meget, der tyder på, at den bliver bedre på dagen, så vi skal vist forberede os på et laaaaangt løb. Er
egentlig lidt skuffet over cykelruten, havde håbet på en fed
rute med flot udsigt. Men det eneste man ser er mudder og
jungle. Men det er jo ens for alle, så må bare få det bedste ud
af det og give hvad jeg har. Mange af de andre AG kvinder er
ikke stærke på en MTB, så når jeg er presset på den, er de
jo klart endnu mere presset. Og tak til Jan for at holde mig
ud på turen. Efter cykelturen hopper vi i havet. Der er lidt
bølger, så vi får øvet at komme ud over brændingen og ind
igen - og så blev vores mudrede tøj da lidt renere. Sidst på
eftermiddagen går Mathieu og jeg ned og ser efter skildpadder ved stranden. Vi ser 3 store. Det er et ret fascinerende
dyr alligevel. Min underarm hæver mere og mere, der hvor
jeg blev stukket. Og om aftenen ligner jeg nærmest skipper
skræk. Jeg beslutter mig for at gå til læge, hvis den stadig
er hævet dagen efter. Aner jo ikke, hvad der er for nogle
insekter på Hawaii, og om de er farlige.
Dag 3 torsdag: MAUI DAG
I nat vågnede jeg kl. 2.30 og var vågen 2 timer. Derefter
vågnede jeg kl. 7. Så mit indre ur har stadig ikke omstillet
sig helt til de 12 timers tidsforskel. Armen er ikke helt så
hævet som dagen før, men den føles ikke helt god, og alle
anbefaler mig at få det tjekket, så det gør jeg. Lægen giver
mig en indsprøjtning, som skal tage hævelsen i løbet af et
døgn. Derudover giver han mig nogle antibiotika piller, for

20 • Inforbrev 2019

at undgå infektion i det, og fordi jeg ikke tidligere har reageret så voldsomt på insektbid. Jeg tør dog ikke tage dem, da det
forringer præstationsevnen. Men nu har jeg dem, hvis jeg får en infektion, og så kan jeg vurdere efter løbet, om jeg vil tage
dem. Men det er da klart bedst at undgå det. Regningen for medicin og ca. 10 minutter ved lægen var 450 dollars (næsten
3.000 danske). Velkommen til USA! Herefter tager Jan Rene Nielsen og jeg ud for at prøve løberuten. En del af ruten er det
samme som cykelruten, så jeg frygtede det værste. Men den var en smule mindre mudret i dag, og vi kunne faktisk løbe
stort set hele ruten, så det var en positiv oplevelse. Efter løbeturen tager vi ned for at svømme lidt. Der er kommet bøjer
ud, så vi beslutter at svømme ud omkring en af dem, så vi svømmer halvdelen af, hvad vi skal på raceday. Det går okay. Nu
skal der bare restitueres og trænes let frem mod søndag, så vi er max klar. I dag blev der også tid til lidt solbadning/afslapning ved stranden.
Dag 4 fredag: MAUI DAG
Endnu en nat hvor jeg var vågen i ca. 2 timer. Armen har det meget bedre i dag. Næsten normal størrelse. Vi tager ud at
svømme fra morgenstunden. Jeg svømmer hele ruten til søndag. Det går fint, uden jeg bruger for mange kræfter, så er
fortrøstningsfuld inden løbet søndag. Måske er jeg slet ikke sidst oppe af vandet. Da jeg er på vej op fra stranden, hiver en
kameramand fat i mig, og spørger om han må filme mig og stille et par spørgsmål. Det skulle komme på Facebook engang
Ved middagstid kører vi (Jens Emil, hans "onkel" John og Mathieu) på roadtrip til Hana. En sindssygt smuk tur, hvor vi
blandt andet så et vandfald, surfer paradis, lidt lokal kultur og masser af smuk natur. Og så var vi på standen at se skildpadder igen. Aftenen bød på welcome reception, hvor der var mad, taler, film og underholdning.
Dag 5 lørdag: MAUI DAG
Yes, sov hele natten. Dagen før løbet, så der skulle restitueres og depoterne fyldes op. Fra morgenen fik drengene nørdet
cykler og diskuteret, hvor de kunne spare 30 gram. Heldigvis er de også gode til lige at gå min efter i sømmene. Derefter
trillede vi en lille tur, med et par indlagte intervaller, så benene lige er vækket inden løbet i morgen. Drengene fik også lige
øvet deres skift. Skift til cykling vandt erfaringen vist og skift til løb var vist ret lige. Herefter racebriefing. Resten af dagen
blev brugt på afslapning, carbloading og klargøring af grej til race. Jeg trillede hen og fandt et sted jeg kunne købe en
acai bowl. Har set så mange opslag om den fra Kona, Hawaii (ironman), så nu skulle den prøves og så lidt afslapning ved
stranden. Mens jeg hygger mig her på Hawaii, holder etom (Esbjerg tri- og multisport) klubfest, hvor jeg bliver kåret som
årets atlet. Det havde jeg slet ikke set komme, så det er mega fedt, og giver da lige et ekstra boost inden i morgen. Tusind
tak. Nu må det godt bare blive i morgen, så vi kan komme i gang. Glæder mig helt vildt. Det bliver den vildeste oplevelse.
Dag 6 søndag: RACEDAY
Sov fint natten op til løbet. Jeg var faktisk slet ikke nervøs. Heller ikke engang, da jeg stod klar ved start, som jeg plejer at
være. Jeg vidste ikke, hvilket niveau de andre piger havde, så skulle bare give ALT, hvad jeg havde, og se hvad det rakte
til. Men ud fra resultaterne året før, håbede jeg på en podieplads. Jeg fik lagt alt mit grej klar i skiftezonen og gik ned på
stranden. Der var gigantiske bølger. Bølger som man ellers kun ser de surfer på i film!
Svømning:
Min start går, og her var bølgerne heldigvis ikke helt så voldsomme. Vi svømmer et M, så skal ind at vende 2 flag på
stranden og ud igen. Da jeg skal ud igen, er bølgerne VIRKELIG store. Flere piger stopper op, fordi de er så voldsomme. Jeg
forsøger at komme ud flere gange, men bliver suget ind igen af strømmen fra bølgerne og selve bølgen. Men det lykkes
da at komme ud, og jeg får svømmet anden halvdel af ruten. Jeg synes egentlig, svømningen går ok, så er lidt overrasket
over, hvor lang tid det har taget. Jeg bruger selvfølgelig ekstra tid på at komme ud anden gang, men ikke 5 min! Efterfølgende har jeg så fundet ud af, at vi har svømmet mere end 1.500 m, da både Eskilds og mit ur siger 1.670 m.
Cykling:
På startdagen har de skåret den første tekniske del af ruten fra, så vi i stedet cykler på asfaltvej de første ca. 4 km op. Ruten
var simpelthen for mudret og glat. Ruten har ikke været i så dårlig stand de 23 år løbet har været afviklet. Jeg får allerede
overhalet en del her, hvilket også var min taktik. Derefter kommer vi ind på noget singletrack, som også er helt vildt mudret.
Alle folk går rigtig meget på dette stykke op, og der er helt vildt meget kø. Jeg ville godt kunne cykle op nogen af stederne,
men det er fuldstændig umuligt at komme til, når der går 25 mand foran. Jeg er helt vildt frustreret, for jeg kan slet ikke få lov
at give den gas på cyklen, som jo er der, jeg skal gøre en forskel. Mudderet og græsset pakker sig på cyklen og på dækkene.
Der er derfor intet greb i dækkene, og man er nødt til at stoppe for at fjerne mudder fra cyklen MANGE gange, for at hjulene

www.vardecykelklub.dk • 21

og klingen/pedalerne overhovedet kan dreje rundt. Har virkelig aldrig prøvet noget lignende! Utroligt nok kunne man stadig
skifte gear. Efter ca. 10 km når vi til nedkørslen, som er en del mere tør, og folk bliver mere spredt ud. Herefter kommer der et
par stigninger mere. Den ene er smal med kø igen, men den anden er bred, så den kan jeg godt cykle opad, selv om mange af
de andre går. Så er der kun den sidste nedkørsel tilbage, som består af mudret singletrack. Jeg har 2 små styrt, men der sker
intet (tror stort set alle har været nede). Stadig svært at komme forbi. AG kvinderne er sidste start (vi er jo det svage køn), og
der er altså 800 deltagere i løbet, så det er virkelig en udfordring, når man er god på cyklen.
Løb:
Af sted på løbet. Kunne se i skiftezonen, at der ikke var ret mange cykler, så det er fedt. Første del af løberuten er mudret
og meget glat singletrack. Man skøjter rundt, og må gå og have fat i træer i siden af ruten for at komme op af nogen af
bakkerne. Jeg begynder at fryse næsten fra start på løbeturen, så er klar over, at jeg enten er dehydreret eller ved at gå
sukkerkold. Jeg stopper derfor ved alle depoter og tager energidrik og vand. Jeg får heldigvis styr på det. De sekunder ved
hvert depot er godt givet ud i sidste ende, for hvis man går kold, mister man meget mere tid. Men der er ikke meget energi
tilbage, så løbeturen bliver ren overlevelse. Føler jeg løber virkelig langsomt, men bliver da kun overhalet af 2 piger. Og
overhaler selv en af prof pigerne. Endelig i mål. Havde ingen anelse om, hvilken placering jeg havde.
Nr. 2 i min AG og samlet nr. 9
Jeg er helt vildt glad for min placering, men samtidig ret frustreret over cyklingen. Jeg kunne have cyklet så meget bedre.
Jeg har tidligere cyklet lige op med de proffesionelle piger, som blev nr. 2,3,4 og 6. Men de har cyklet mellem 10 og 25 min
hurtigere end mig her, fordi de startede forrest og derfor ikke havde kø. Jeg var blevet nr. 11 i elitefeltet med den tid jeg fik.
Men kunne nok være blevet nr. 9 med en anden cykeltid.
Det har været en mega fed og lærerig oplevelse. Virkelig stort at være med til. Og jeg ved at jeg skal køre Pro, hvis jeg skal
køre her igen... men det kræver vist lige en indsats på svømning og løb. Om aftenen var der after party med god mad,
præmieoverrækkelser og liveband. De andre danskere jeg var af sted med klarede sig også super godt. Eskild Balschmidt
Ebbesen blev verdensmester i sin AG, Mathieu Feder Schwaner og Jan Rene Nielsen blev hhv. nr. 8 og 9 i deres AG. Jens
Emil Sloth Nielsen blev nr. 14 i det sindssygt stærke elitefelt. Tusind tak for turen drenge.
Til sidst vil jeg gerne takke alle jer, der har været med til at gøre denne tur mulig. Jer der har støttet (det er helt vildt overvældende), til min familie og Malthes far, som jævnligt træder til, når jeg har brug for hjælp til pasning og bare generelt
støtter mig i mine skøre projekter, til mine sponsorer og behandlere. Jeg kunne ikke have gjort det her uden jer.

Indoor Bike og CX-Worx hos FysioDanmark i Varde
>> Tommy Tungelund Kristiansen
Indoor Bike: Onsdag kl. 19.15 - 20.30 og lørdag kl. 10.15 - 12.15. Det er varmt og indimellem lidt hårdt, men også en
anden måde at møde dine cykelvenner på gennem vinteren. Træningen kører frem til sidst i marts, så der er masser af
muligheder for at holde formen ved lige og blive klar til foråret. Frivillige instruktører fra Varde Cykelklub styrer, efter
bedste evne, slagets gang med forskellige intervaller, hvor der primært køres efter puls. Der er garanti for sved på panden og musik i alle genrer. Desuden er det ganske ufarligt at være med, da man aldrig bliver sat fra feltet ...
CX-Worx giver mulighed for at genfinde sine mavemuskler og andre muskler, man ikke tænker så meget over i dagligdagen. Det er en halv times effektiv core træning, som man kan deltage i en gang om ugen efter eget valg. En effekt af
denne træning vil blandt andet være øget stabilitet og balance på cyklen. FysioDanmarks instruktører står for holdet og
man skal oprettes som medlem for at kunne tilmelde sig ind på det ønskede hold. Der er hold de fleste dage på forskellige tidspunkter.
Spørgsmål til træningsmuligheder og tilmelding: Tommy Tungelund Kristiansen, t.tungelund@gmail.com

22 • Inforbrev 2019

Klubfesten 2018
>> Line Schnefeldt og Marianne Westergaard, festudvalget 2018
Sikke en fest! Vi blev simpelthen tørlagt med alt, hvad der hedder drikkevarer. Og det var ikke fordi, vi ikke have købt rigeligt.
Selv Skræddergården som stod for at mixe drinks, havde
sjældent set så tørstige folk! Det er lige sådan det skal være.
Festudvalget vil gerne takke for en kæmpe opbakning. Stor tak
til de personer, som var behjælpelig med at udføre forskellige
opgaver. Og sikke en fornøjelse at arrangere en fest, når I er så
klar til at give den gas!

KLUBFEST
2019:
26. oktober

Vi havde jo også besøg af VCK Bigband. Vi har fået en tilbagemelding fra deres tour manager, at de efter besøget i Varde Cykelklub nu har en fuld booket kalender. De har givet en koncert med så stor opbakning som wup wup og så stor stemning for ekstra
nummer. Det var fantastisk. De er villige til at rydde deres kalender for cykelklubben, hvis dette skulle blive aktuelt.
Datoen for klubfest 2019 blev jo besluttet allerede på samme aften: Den 26. oktober 2019. Så få datoen reserveret
med det samme!
Festlige hilsner fra Line og Marianne

Planlagte aktiviteter i klubhuset
>> Steen Kruchov
I bestyrelsen synes vi, at det er vigtigt med så mange fællesarrangementer, som det er muligt i klubhuset. Det er med til at
udbygge de mange gode relationer, der er på tværs af holdene, så vi fungerer som "en stor familie". Sæt et STORT X i kalenderen, allerede nu, ved de nedenstående datoer, så vi får et flot fremmøde:
• Torsdag den 31. januar, kl. 22.00: Åbner tilmeldingen til begge Harzen turene
• Onsdag den 20. februar, kl. 18.30: VCK Generalforsamling
• Tirsdag den 12. marts, kl. 18.30: Foredrag med Thomas Bundgaard på Hotel Arnbjerg
• Søndag den 31. marts, kl. 09.00: VCK Sommeropstart med fælles morgenkaffe
• Tirsdag den 02. juli, kl. 18.30: VCK Sommerferie tur – måske igen med grill og hygge
• Tirsdag den 01. oktober, kl. 18.30: VCK Sommerafslutning – mad og hygge i klubhuset
• Lørdag den 26. oktober, kl. 18.00: VCK Klubfest – hvis nogen vil arrangere så meld ind tak!
• Søndag den 22. december, kl. 12.00: VCK Julehygge – med æbleskiver, kakao og gløgg
Mere info om de enkelte arrangementer følger, når vi nærmer os!
Klubhuset bliver også brugt til rigtig mange møder af forskellig art, så husk at skrive til kruchov@privat.dk
så dit møde ikke rammer sammen med andre møder.

Ombygning af klubhuset udsat til 2019
>> Steen Kruchov
De planlagte ombygninger af klubhuset, som I kunne læse om i sidste års Infobrev, er desværre ikke blevet til noget endnu.
Det er ikke fordi, vi ikke vil have dem lavet, men fordi vores udlejer "All Stage" endnu ikke har kunnet få byggetilladelsen i
orden med Varde Kommune. Der har været flere buler på vejen, men alt tyder på, at ombygningen bliver realiseret i løbet af
foråret 2019, så vi må væbne os med tålmodighed.
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Tydelig kommunikationsstruktur i Varde Cykelklub
>> Bettina Aagaard Jacobsen
I forbindelse med, at der generelt i klubben var et ønske om mere og tydeligere kommunikation, blev oversigten på
modsatte side udarbejdet i foråret 2018. Den viser klubbens kommunikationsplatforme både i forhold til trænings-,
løbs- samt øvrige aktiviteter. Hjemmesiden er primært til generel information, der ikke skal rettes i så ofte. Klubbens
Facebook side er tilsvarende åben for alle og til generel kommunikation. Herudover anvender klubben primært Facebook til de mange aktiviteter i klub-, hold- og aktivitetsregi. Maillisterne bruges, når der er særligt behov for at nå ud til
mange medlemmer og øvrige interesserede i klubbens aktiviteter.
Hensigten er, som hovedregel, at al kommunikation omkring træning foregår i de enkelte holds Facebook grupper
og informationer/nyheder af mere generel karakter, med primær interesse for medlemmerne, kommer på klubbens
Facebook gruppe. Det er derfor også vigtigt, at alle klubbens medlemmer er med i denne gruppe www.facebook.com/
groups/vardecykelklub/.
Derudover er der facebooksider og -grupper for de forskellige løb, klubben er arrangør for. Dem vil vi opfordre alle medlemmerne til at følge, hvis løbsdeltagelse har interesse eller blot for at følge med i, hvad der sker af aktiviteter i klubben.

Foredrag: The Epic Project
Thomas Vestergaard Bundgaard, der sammen med Benjamin Justesen, gennemførte verdens største MTB-etapeløb "Absa Cape Epic", vil tirsdag den
12. marts 2019 på Hotel Arnbjerg dele ud af sine oplevelser og erfaringer.
Thomas vil fortælle, hvordan en top 30 målsætning før racet blev vekslet til et
resultat, der var langt bedre end forventet - nemlig en 11. plads ud af 700 hold!
En usædvanlig præstation af de to familiefædre, der vakte opsigt, idet makkerparret på hver eneste etape lå langt
fremme i feltet og kæmpede side om side med nogle af verdens bedste MTB-ryttere.
En indsats og placering som denne kostede blod, sved og tårer - og havde ikke været mulig, hvis ikke det havde været
for et samarbejde helt i top. Kom med helt tæt på når Thomas fortæller om racet, taktikken, op- og nedture, træningen
frem mod racet, samarbejdet med Benjamin samt udfordringen ved at ligge i telt under hele etapeløbet.
• Kl. 18.30 Dørene åbnes
• Kl. 19.00 Velkomst
• Kl. 19.10 Foredraget starter
• Kl. 20.00 Pause i 15 minutter
• Kl. 22.00 Tak for i aften
Foredraget afholdes i samarbejde mellem Agriteam Varde, Hotel Arnbjerg og Varde Cykelklub. Tilmelding senest den
10. marts 2019 via Sportstiming.dk. Enten via linket i vores Facebookopslag eller på www.sportstiming.dk/event/6030
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Stort tak til klubbens mange sponsorer
>> Steen Kruchov
Varde Cykelklub har nogle fantastiske og loyale sponsorer, hvor flere har været med i rigtig mange år, men der er også blevet
plads til et nye inden for de sidste par år.
Vestergades Cykler (Birgitte og Lars Storgaard) har trofast været med som sponsor helt fra klubbens start, og er på 15. år
navnesponsor for "Vestergades Cykler MTB Cup", som er klubbens MTB vintercup. Her er Bæklund Service Teknik (Karsten
Kærsgaard Hansen) ligeledes med som podiesponsor på 15. år.
Sponsoraftalen med FysioDanmark Varde (Charlotte og Lars Nikolaisen) har i snart 10 år givet klubbens medlemmer meget fine
muligheder for gratis Body-Bike (Indoor cycling) og de seneste år også TRX og CX-Works samt gode tilbud på massage m.v.
Sommer MTB cuppen "Club La Santa MTB Cup", som VCK afvikler i samarbejde med fem vestjyske klubber, samt Børne MTB
cuppen "Club La Santa KIDS MTB Cup", som kører i VCK´s eget regi, sponseres siden starten i 2012 af Club La Santa (Søren
Starup). Søren er glad for VCK, og er altid med på en frisk idé.
Agriteam Varde (Bent Mulbjerg, Bo Tølle og Thomas Valsted) har været sponsor for klubben siden 2014, hvor det bl.a. har
været i forbindelse med foredrag på Hotel Varde med Dan Frost og Claus Robl. I 2019 afvikler vi igen foredrag sammen med
Agriteam Varde, og det bliver med Thomas Bundgaard, Velofit.
Sydbank (Gertie Baungaard Gorzelak og Bjarne Eg) har været sponsor for klubben siden 2015, de sidste par år for "Varde Classic" i juni, hvor Varde Biler (Claus Horsted) også er med som sponsor. Det er dejligt med sponsorer, der gør det muligt, også at
afvikle et stort motionslandevejsløb i klubben.
Det var nogle driftige lyse hoveder i VCK, der i efteråret 2016 fik ideen og kontaktede fire lokale klubber, der ikke var sene til
at samle cykelhandsken op, og vupti "Bent Pedersen CUP" var en realitet. Landevejs cuppen kører i 2019 på tredje år, og det er
det lokale bilfirma Bent Pedersen AS, der er cuppens hovedsponsor.
I 2018 trådte FacadePartner Aps (Johnny Andersen) til som sponsor for MTB motions arrangementet, der afvikles i forbindelse med Shimano MTB Liga Løbet i Grusgraven i juni, og Johnny meldte straks positivt tilbage, at aftalen gerne fornyes i 2019.
Invita Esbjerg er navnesponsor for "Invita MTB Race Blåbjerg", som er Vestjyllands største MTB løb, og har været det siden
2006. Frem over bliver det sammen med co-sponsor Landal GreenParks (Simone Ejsbøl), som vi lige har lavet en spændende
to-årig aftale med. Aftalen indebærer også weekendture med kunder hos Seawest ved Lønne og Søhøjlandet ved Gjern.
Som trofaste klubsponsorer, der har været med siden 2005, tæller også Intersurf (Ole Kristensen og Ole Klemmensen) og
Skilte- og Reklameværkstedet (Jan Rasmussen), der er sponsorer på forskellige niveauer. Samtidig er flere af sponsorerne aktive som både ryttere og hjælpere, hvilket er en stor fordel for VCK. Det er en fornøjelse at have så engagerede sponsorer, som
altid er positive over for Varde Cykelklub og vores måde at gøre tingene på. Det er med til at motivere os til at gøre vores bedste.

Billederne er fra det godt besøgte arrangement "Sydbank by night".
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Varde Cykelklub har en 100 kilometer vision
>> Kim Schou, journalist
Begejstringen lyser ud af øjnene på Ole Tang,
formand for Varde Cykelklub. Det der er foregået hidtil, hvis man skal se på det med et
større perspektiv indenfor mountainbike, det
er, at MBT Partnerskabet, som direktør Finn
Erik Kristiansen fra ProVarde står i spidsen
for, ser ud til at køre på skinner. Det startede
ambitiøst op med inspiration fra andre kommuner om, hvad de havde gjort for at kæde
MBT sporene sammen og hvordan man rent
praktisk havde gjort det. Derfor startede
vores vision med 1000 ideer, der er blevet
kortet ned til de væsentligste elementer.
Nu fokuserer vi på det vigtigste, nemlig de
eksisterende spor. Det vil sige sporene i
Grusgraven, Militærskoven, Bordrup Plantage
og Blåbjerg Plantage. Der-udover findes der
mindre spor i Ølgod, Ansager og Strellev, som
vedligeholdes af lokale kræfter. I Grusgraven
og Militærskoven, som er kommunal skov,
har vi muligheder for at lave stenpassager,
små hop, op og ned og laver små hindringer
i sporene, hvorimod vi i Bordrup og Blåbjerg
prøver at fastholde de naturlige spor mest
muligt, og alene forsøger at styrke sporet,
så det kan holde til den daglige slidtage
året rundt.
Vi holder indenfor cykelsporten stor justits med, at vi kun benytter de spor, vi har, og ikke lader dem knopskyde. Det er vigtigt
at vedligeholde de spor, vi har, og det er en aktivitet, der også kommer de mange turister til gode. Hver anden sommerhusog campingturist har jo en cykel bag på sin bil. Det slider meget på banerne i blandt andet Blåbjerg og Bordrup, og der ligger
mange timer i vedligeholdelsen. Herudover anvender (og slider) mange andre cykelklubber sporene i Bordrup og Blåbjerg i
den våde del af sæsonen, da vores lokale spor aldrig er mudrede, som spor bliver i Østjylland i den våde del af året. Udover
vedligehold af sporene fokuserer partnerskabet på p-pladser, toiletter, madpakkehuse/grill, vaske- og servicefaciliteter. Projekter som kommunen nu går med i. I Blåbjerg bygges der nu shelters og p-pladsen ved Nysø er blevet udvidet.
Holder fast i visionen
Der findes også en anden cykelklub i Danmark med en 100 km vision. Nemlig i Viborg. Det vil vi naturligvis ikke stå tilbage
for, så vi har også et bud. Selvom ruten faktisk forventes at blive på 115 km. Vi holder dog fast i den her 100 km vision,
så vi har et samlet referencepunkt, uanset hvad vi henviser til, og uanset hvad vi taler om i forbindelse med sporarbejde,
visioner og planer. Uanset om man kommer fra Varde, Oksbøl eller Blåbjerg og uanset om man er politiker, eller hvem man
er, så kunne vi godt tænke os at have en 100 km vision at tale ud fra, for så ved vi hvilken referenceidé, vi taler om. Vi er
samtidig opmærksomme på, at kommunen kan markedsføre sig på det. Det gør de også i Viborg.
Der skal holdes fokus på de etablerede spor som det vigtigste, men i sidste ende vil vi også gerne etablere forbindelsesspor mellem områderne. Ruten fra Varde til Bordrup forventes at gå ned over engene. Her mangler vi lige nogle lodsejeraftaler, førend den er helt hjemme. Den mest interessante tur rent mountainbikemæssigt bliver turen fra Bordrup til Blåbjerg. Den foregår i kuperet terræn. Det bliver også den mest anvendte forbindelsesrute, som appellerer til mange turister.
Det der derfor skal ske er, at de etablerede spor vedligeholdes. Så skal der kigges på startfaciliteter. Det næste skridt er at
komme ud i forbindelsessporene, søge fonde og få en deltids/heltids ansat på kommunen til at sørge for at få lodsejer-
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aftaler i stand med støtte fra kommunens jurister. Nej nu skal vi i gang og have det første stræk på plads. Dernæst skal
turismen også tænkes ind. Der kan være afstikkere til turistområder som f.eks. Landal Seawest, Filsø, Tirpitz og Hvidbjerg
Strand. Hvidbjerg Strand Camping er sammen med Købmand Hansen suverænt største bidragydere til MBT Partnerskabet.
Men hvem kommer så til at bruge sådan et langt spor? Alle kan bruge sporet – hele eller dele af det: Mountainbikere, Gravel
ryttere (det er dem, der kører på brede dæk, men overvejende holder sig til grusveje og som typisk kører racercykel om sommeren), klubture fra diverse cykelklubber, turister og pensionister på battericykler (idet ruten laves, så de krævende MTB spor
kan undlades). Ruten i sig selv bliver en turistattraktion. For danske mountainbikere er jo også turister. En del af projektet
bliver at markere den samlede rute, lave rutekort og GPS-rute.
Der skal søges fonde
Til etableringen af forbindelsessporene skal der lægges mange kræfter i at søge fonde. Herudover er det vores plan at anvende den endelige vision til at friste Varde Kommune til at bidrage med midler. Både til drift af eksisterende spor og senere
som supplement til fondsmidlerne.
Med den endelige vision skulle det gerne stå klart for enhver, at der er god sammenhæng mellem cykelklubbernes og cykelkommunens interesser. 100 km. visionen går hånd i hånd med "Vi i Naturen", som er Varde Kommunes vision. En vision, der
indrammer fortællingen om det gode liv i vores naturskønne omgivelser.
Det koster årligt 150.000 kroner at holde de eksisterende spor. Penge som Finn Erik Kristiansen fra ProVarde søger at rejse
med private sponsorer. Men det er en vanskelig opgave. I 2018 har Varde Cykelklub skudt 80.000 kroner ind i vedligeholdelsen af eksisterende spor. Hertil kommer at vi leverer arbejdskraften. I andre af landets kommuner afsættes der midler til
MTB spor. Endda relativt store beløb set i forhold til vores økonomi. Indledningsvist vil vi arbejde på, at klubben ikke selv skal
betale sporarbejde, men at Varde Kommune f.eks. dobler indskuddene fra de private sponsorer.
Vi er dog kendt for et godt sammenhold og fællesskab gør stærk. Derfor har vi i samarbejde med klubben i Oksbøl været ude
på Bordrupsporet med samme sporkoncept, som vi kender fra Grusgraven. Tilsvarende har vi i samarbejde med Blue Mountain MTB i Nr. Nebel haft en super samarbejde omkring vedligeholdelse og ny linjeføring af sporet i Blåbjerg.

Klubtøj i Varde Cykelklub
>> Tommy Tunglund Kristiansen, ansvarlig klubtøj
Vores klubtøj, med det opdaterede design, har efterhånden bredt sig ud til de fleste medlemmer. Det har krævet lidt tilvænning at skulle bestille tøjet via webshop i begrænsede perioder og finde tid til at prøve størrelser. Men i langt de fleste tilfælde
er det lykkedes at få det hele til at gå op. En af de store fordele ved webshoppen er, at man betaler for tøjet ved bestilling og
får det leveret med pakkepost. Derved slipper cykelklubben for et stort administrationsarbejde og for at ligge inde med et
varelager. Vi vil fremover køre med bestillingsrunder 3 gange om året:
Januar med levering i april  Maj med levering i juli  August med levering i oktober
Når vi kun bestiller 3 gange om året skyldes det, at klubtøjet kun produceres på ordre, og at klubben samlet set skal opnå et
minimum stykantal af de enkelte dele, før de går i produktion. Ved hyppigere bestillinger risikerer vi således, at vi ikke opnår
minimumsantallet, og at vi så alligevel ikke får det tøj, vi mangler. Info i forbindelse med bestillingsrunder vil blive slået op på
Varde Cykelklubs Facebook gruppe. Der vil altid være mulighed for at prøve størrelser, inden man bestiller.
Klubben har kun meget begrænset lager af klubtøj, som primært bruges som demomodeller. Vi kan derfor ikke umiddelbart
være behjælpelige, hvis man har fået bestilt en forkert størrelse. Der kan vi kun henvise til at forsøge at bytte med andre i
klubben - evt. via Facebook.
Til 2019 sæsonen har leverandøren lavet forskellige justeringer og forbedringer på tøjet til en version 2,0. Det er blandt andet
laser skåret elastik i afslutning af ærmer og bukseben og generelt bedre pasform. Yderligere oplysninger om tøjet kan findes
på Marcello Bergamos hjemmeside under "Teamtøj".

28 • Inforbrev 2019

Træningsmuligheder i Varde Cykelklub 2019							
							
Dag
Hvornår
Holdnavn
Hvem kører				
Mandag

Sommer
Landevej
Aftales
Formiddag
			
Tirsdag

Den 31. marts - 1. oktober				
Alle - pensionister, efterlønnere eller skifteholdsarbejdere		
NYT hold startes i 2019 - endnu ingen Facebook gruppe.

Hele året
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Vinter
Kl. 18.00
Sommer
Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 18.00
		

Mountainbike					
B&U MTB for alle
Børne og Ungdoms MTB ryttere - nye ryttere starter her.
B&U MTB Licens
Børne og Ungdoms MTB Licens ryttere
MTB Motion B
Hurtige MTB ryttere som ikke vil licensdelen		
MTB Licensgruppe
Voksne MTB Licens ryttere
Landevej/MTB
1. januar - 30. marts og igen 3. oktober - 31. december
MTB/Landevej ABCD
Grus- og Landevejs ryttere på MTB (der køres ikke på MTB spor)
Landevej
31. marts - 1. oktober				
Landevej D-Hold
Perfekt for nye ryttere da holdet tager hånd om alle
Landevej C-Hold
Øvede motions ryttere som er rykket op fra D-holdet
Landevej B-Hold
Hurtige motions ryttere som godt vil presses fysisk
Landevej A-Hold
Ikke basis for et hold i 2019 - starter når der er ryttere/kaptajner til det

Onsdag

Mountainbike					
MTB D-hold
Begyndere - kun sommer - introduktionshold for nye MTB'ere
MTB C Hold
Letøvede/øvede træner de grundlæggende teknikker
Fysisk træning
Hos FysioDanmark Varde fra oktober 2018 til marts 2019
Indoor-bike
75 min. - alle kan deltage
CX-Works
Læs om FysioDanmark aftalen her i Infobrevet		

Hele året
Kl. 17.15
Kl. 17.15
Vinter
Kl. 19.15
Kl. 19.15

Torsdag

Hele året
Kl. 17.00
Kl. 17.00
Kl. 19.00
Vinter
Kl. 18.00
Sommer
Kl. 18.00
Kl. 18.00
Kl. 18.00
		

Mountainbike					
B&U MTB Licens
Børne og Ungdoms MTB Licens ryttere
MTB Licensgruppe
Voksne MTB Licens ryttere				
MTB Motion B
Hurtige MTB ryttere som ikke vil licensdelen
Landevej/Mountainbike 1. Januar - 30. marts og igen 3. oktober - 31. december
MTB/Landevej ABCD
Grus- og Landevejs ryttere på MTB (der køres ikke på MTB spor)
Landevej
31. marts - 1. oktober				
Landevej D-Hold
Perfekt for nye ryttere da holdet tager hånd om alle
Landevej C-Hold
Øvede motions ryttere som er rykket op fra D-holdet
Landevej B-Hold
Hurtige Motions ryttere som godt vil presses lidt fysisk
Landevej A-Hold
Ikke basis for et hold i 2019 - starter når der er ryttere/kaptajner til det

Fredag

Ingen officiel træning					

Hele året

Lørdag

Hele året
Mountainbike					
Kl. 10.00
MTB D-hold (begyndere) Nyt hold i 2018 - introduktionshold for nye MTB'ere
Kl. 10.00
MTB C Hold
Letøvede/øvede ryttere som træner de grundlæggende teknikker
Kl. 10.00
MTB Motion B
(Kl. 9.00 ved langture) hurtige MTB ryttere som ikke vil licensdelen
Kl. 10.00
MTB Licensgruppe
Voksne MTB Licens ryttere				
Vinter
Fysisk træning
Hos FysioDanmark Varde fra oktober 2018 til marts 2019
Kl. 10.15
Indoor-bike
120 min. - alle kan deltage
Sommer
Landevej
13. april - 22. juni				
Kl. 10.00
Ny På Racer
(kun ulige uger) Hold for nye landevejsryttere, der vil lærer det helt
			
basale. NYT hold startes i 2019 - endnu ingen Facebook gruppe.
Søndag

Hele året
Mountainbike					
Kl. 10.00
MTB Licensgruppe
Voksne MTB Licens ryttere				
Kl. 10.00
Alle grupper
De mange forskellige hold arrangerer ofte længere ture om søndagen
			
- se holdenes Facebook Grupper
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25 års jubilæum
I april 1994 blev Varde Cykelmotion oprettet. Det er til april 25 år siden og Varde Cykelmotion er i
mellemtiden blevet til Varde Cykelklub. Fire af klubbens nuværende medlemmer har været med
helt fra starten. Lars og Birgitte Storgaard, der stadig gør et kæmpe stykke arbejde i klubben til både
løb og træning og Arly og hans søn Michael, der kun var 12 år gammel den gang. Siden er også Arlys
kone Karen kommet på de to hjul.
Den første tur der blev kørt, var på hele 15 km på almindelige cykler! Både cykler og strækninger er blevet noget
mere avanceret, men klubånden er heldigvis den samme og Arly kan se, at en del medlemmer har været med i
mange år. Arly har gemt alle medlemsblade siden starten og skrevet dagbog fra alle løb og arrangementer, de har
været med til - og det er ikke så lidt. Det er blevet til mange gode minder, historier og anekdoter, som græsplænen
der egentlig var en sø, om ham der kom for sent til løb, fordi han skulle læse avisen og en uforglemmelig fest, da
klubben fejrede 10 års jubilæum. I takt med, at klubben er blevet større, er klubhuset blevet skiftet ud nogle gange
fra starten på Pramstedvej over et lille lokale på Vesterport og videre til Stausvej for i dag at ligge på Håndværkervej, hvor alle aktiviteter foregår for klubbens knap 400 medlemmer.
Og aktiviteter har der været mange af gennem tiden. Varde Cykelklub er i dag, den klub, der er med til at afvikle flest
løb om året i Danmark og vi har været medarrangører af store begivenheder som DM i Cykel Cross i 2007, DM i MTB i
2010, TV2 på TOUR i 2015 og 2016 samt Danmark Rundt, der har gæstet Varde flere gange.
Vi håber på mange flere år og mange flere arrangementer for vores klub. Varde Cykelklub længe leve!

30 • Inforbrev 2019

www.vardecykelklub.dk • 31

Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Varde Cykelklub
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 20. februar 2019, kl. 18.30
i Varde Cykelklubs lokaler på Håndværkervej 10 A, 6800 Varde.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelses medlemmer – på valg er:
A. Kasserer Aase Hansen modtager genvalg
Næstformand Jan Rasmussen ønsker, at bestyrelsesposten stilles til rådighed for en anden, der har lyst til at være en del
af bestyrelsen. Overvej om du er vores kommende næstformand - og giv lyd!
B. Landevejsudvalgsformand Jens Maegaard modtager ikke genvalg
		 - Knud Dreier modtager valg som Landevejsudvalgsformand
C. MTB udvalgsformand Ole Klemmensen modtager genvalg
D. To bestyrelsessuppleanter:
		 1. suppleant Tommy Kristiansen modtager genvalg
		 2. suppleant Per Buch modtager genvalg
		 Der er tradition for at suppleantposterne anvendes, hvor man vælges for et år ad gangen, til at prøve kræfter med
		 bestyrelsesarbejdet. En post der giver stor indsigt i klubbens mange spændende aktiviteter. Så overvej om det er noget
		 for dig - og giv lyd!
E. Revisor Bent Mulbjerg modtager genvalg
F. Revisorsuppleant Birgitte Nicolaysen modtager genvalg
8. Eventuelt (under dette punkt kan intet besluttes. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
indsendt skriftligt til bestyrelsesformanden syv dage før mødet på e-mailadressen: formand@vardecykelklub.dk).
Tilmeld dig på Sportstiming.dk via linket i vores Facebookopslag eller på www.sportstiming.dk/event/6029
senest søndag den 17. februar 2019.
Vel mødt!

Varde Cykelklubs sponsorer i 2019

Varde Cykelklub

-motion og elite...

Varde Cykelklub har mange trofaste og gode sponsorer, som støtter os år efter år. Der sker naturligvis
også udskiftninger ind imellem, men der kommer også nye til. På hvert side i dette Infobrev har vi valgt
at vise vores sponsorers logoer, for at vi også på den måde kan gøre opmærksom på, hvem de er.
HUSK, at bakke op om og støtte vores fantastiske sponsorer.

