
 
 

Bestyrelsens beretning 2018 
 
Flemming Wewer 
Natten til 11 februar tabte Flemming Wewer kampen mod kræften, 
og en ener, fighter og samlende kraft både for cykelsporten på 

Nordsjælland og for den millionforretning han havde opbygget, gik 
bort. 
Vores tanker og medfølelse går selvfølgelig til de efterladte, og jeg 
vil bede Jer alle holde et minut i stilhed og reflektere over det 
stunder og oplevelser i har haft med Flemming. 
Æret være Flemmings minde! 
 
Status i klubben 
2018 var på mange områder et glimrende år. Mange gode 
aktiviteter på landevejene. Gode klub aktiviteter og gode resultater 
og løb, men også et år, hvor CCH er ramt af de samme problemer 

som cykelsporten generelt. Vi mister medlemmer. Vi har færre der 
indløser licens og færre der kører licens løb, og rundt omkring 
bliver løb aflyst og klubber kæmper for at finde frivillige til at 
arrangere og gennemføre aktiviteter.  
I CCH har vi været i stand til at gennemføre vores planlagte løb og 
DCU Sjælland ser os som et af de sikre kort, men vi må også 
erkende, at det kræver meget at drive en klub og arrangere løb.  
Vores ambition er at fortsætte som eliteklub, der hvert år 
arrangerer landevejsløb, crossløb og Gribben Gravel motionsløb 
samt er en samlende kraft for eliteryttere såvel som for 
motionsryttere, og for at kunne det, så mener bestyrelsen, at vi må 
arbejde på en anden måde. Det er ikke holdbart i længden, at 
bestyrelsen er dem, der planlægger og arrangere stort set alle 
aktiviteter og selvom der er stor opbakning til at gennemføre løb og 
aktiviteter, så vil bestyrelsen rejse forslag om at etablere et antal 
udvalg, der står for at planlægge og arrangere aktiviteter og 
etableringen af disse udvalg er et kardinalpunkt for bestyrelsen. 



2018 var også året hvor vi kæmpede med at rede vores 
hjemmeside. Efter det omfattende hackerangreb, har vi måttet 
konstatere, at det vil være for dyrt at genetablere hjemmesiden, og 
at IT-arkitekturen ikke er tidssvarende, og bestyrelsen vedtog 
derfor, at vi vil indføre Klub-modul. I har nok allerede modtaget 
mail fra den nye hjemmeside, og jeg vil opfordre alle til at bakke op 
om det og i fremtiden bruge cchillerod.klub-modul.dk samt vores 
FaceBook sider til kommunikation. 
Ud over at vores nye hjemmeside skulle være bedre for alle 
brugere, så er administrationen også meget nemmere og arbejdet 
med kontingent opkrævning, frivillige osv vil blive mindre 
administrativt tungt.  
Sidste år fik bestyrelsen mandat til at nedbringe egenkapitalen. Det 
gik ’desværre’ ikke for godt, men det er der en grund til. Vi har 
taget sponsorsituation til efterretning og besluttet at optimere 
’forretningen’ og har derfor solgt vores trailere. Det tjente vi lidt 
penge på, og vi sparer en hel del på ikke at skulle betale for 
opbevaring. Tøjlager er også nedbragt og i det hele taget, så har vi 
en sund klub.  
 
Sponsor 
2018 betød store ændringer for CCH. Vores hovedsponsor igennem 

mere end 20 år, CL Gruppen, har desværre beslutte at stoppe som 
sponsor. Fra klubben skal der lyde en kæmpe tak og efter 20 år, 
må man vel også sige, at CL Gruppen har aftjent deres værnepligt. 
Pauli Cykler besluttede også at stoppe som tøjsponsor med 
udgangen af 2018. Til gengæld var Pauli Cykler navne sponsor for 
SM i Cross 2018/2019, så selv om vi ikke længer har Pauli Cykler 
på trøjen, så hjælper de stadig og det skal de have en kæmpe tak 
for. 
Wewers fortsætter også som sponsor og i denne svære tid for 
Wewer familien vil vi gerne komme med en ydmyg tak. 
I 2019 har CCH fået ny sponsor og for nogle vil det være et kendt 

ansigt. NettoLINE Køkken – Bad – Garderobe har købt pladsen på 
vores bukser for de næste 3 år og vi vil gerne byde Søren Sidevind 
velkommen tilbage, og jeg håber, at mange vil stoppe forbi hans 
forretning centralt i Hillerød og støtte op om hans projekt som han 
støtter op om CCH.   



Endelig så fortsætter CRAFT som tøjsponsor og jeg håber, at I er 
tilfredse med tøjet og stor tak til Mette og Morten for at håndtere 
tøjindkøb og salg. 
 
Resultater 
CCH ryttere har igen i 2018 vist farverne frem. Både klubbens og 
Danmarks farver. Der er igennem hele året kørt flotte resultater 
hjem til klubben. Stort tillykke til alle og tak til alle jer, der har 
præsteret så fantastisk. I har igen i år repræsenteret CC Hillerød på 
fornem vis 
 
Et specielt stort tillykke til Thomas Steinthal, der vandt guld ved 
junior VM i MTB orientering på sprint distancen og vandt sølv på 
den lange distance og gjorde rent bord ved junior EM. Stort 
Tillykke. 
Også et stort tillykke til Iben Bohe, der vandt master DM/NM for 
D45. 
 
Endelig kan man jo også se mange tidligere CCH ryttere, nogle 
stadig medlemmer, køre store resultater hjem til Danmark og til 
deres nuværende hold. Også et stort tillykke til dem.  
 

Træning 
På træningssiden har året igen været et meget aktivt år, men også 
et år, hvor vi uheldigvis har kæmpet for at finde trænere og 
turguider og det er specielt bekymrende når bestyrelsen samtidig 
modtager informationer om dårlig opførsel under træning. Dette 
ikke for at pege fingere ad nogen, men hvis vi vil fremstå som den 
førende klub i Nordsjælland, så må vi også foregå som det gode 
eksempel. Både med hensyn til hvordan vi kører i trafikken, og 
også med hensyn til hvordan vi opfører os overfor hinanden når vi 
kører. 
2018 var også året, hvor vi forsøgte at introducerer flere tilbud til 

rytterne ved at introducere nye hold. Specielt hold 2,5 ser ud til at 
have ramt et behov, og her skal der lyde en stor tak til de frivillige 
trænere, der har været med til at gøre holdet muligt. Også en stor 
tak til alle andre trænere, der har gjort det muligt at have et højt 
aktivitetsniveau igennem året.  



Igennem vinteren har der været gang i lygteholdene, og efter 
Jyttes helbredsproblemer, så har Mette overtaget det hold. Og som 
en reminder. Så genopfrisk jeres førstehjælpsuddannelse, download 
112 appen og vær beredt, hvis noget skulle ske under en cykeltur.  
 
Løb 
I 2018 afholdte vi igen med succes vores landevejsløb. Omkring 
460 ryttere fik en god og efter sigende hård dag på kontoret. Vi 
havde besluttet, at vi ville køre maks distance hvor det var muligt, 
og det var kun herre A, hvor det ikke var muligt at køre maks pga 
politiets anvisninger. Igen viste vores løbs koncept sig at holde og 
tilbagemeldinger fra rytter såvel som kommisærer var meget 
positive. 
 
Gribben Gravel startede ud med hårde ods, da vi stod op til sne og 
et par frostgrader, men som sædvanlig, så var moder natur med os 
og løbet blev igen en kæmpe succes. Dog en kold en af slagsen for 
de ca 600 deltagere.  
I år havde vi besluttet at øge serviceniveauet og tilbyde depot på 
ruten, fotografering og salg af slanger. Det viste sig at være en god 
beslutning og noget vi gentager.  
Også forplejningen var et kapitel for sig. Da Gudny mente, at vi 

kunne lave bedre forplejning end den vi får leveret fra købmanden, 
havde Gudny aktiveret smørrebrøds damerne og de lavede 1500 
sandwich dagen før. Dette kæmpe arbejde betyder, at vi tjener kr 
13 – 15000 mere end hvis vi købte alt. Den slags frivilligt arbejde 
er et godt bevis på klubånden. 
 
I cross sæsonen 2018/2019 introducerede vi også vores første 
crossløb og det med et brag. 5 januar afholdt vi Pauli Cykler SM i 
Cross 2018/2019 i Lynge Grusgrav og jeg tør godt love, at det gør 
vi igen. De fantastiske rammer og helt igennem fantastisk vejr gav 
både ryttere og tilskuere en fantastisk oplevelse og igen kæmpe tak 

til Torben Arnt Hansen for at tage initiativ til løbet og til alle de 
hjælpere, der brugte dage på at forberede løbet.  
 
Alle løb er afviklet med succes og med gode positive 
tilbagemeldinger fra deltagere, løbskommissærer, DCU og ikke 
mindst fra Politiet. Der skal lyde en KÆMPE TAK til alle Jer, der 



IGEN har ofret tid og energi på forberedelser, opsætning, 
vejvisning, nedtagning og anden støtte til vores løb. Uden Jer ville 
vores løb ikke have den meget høje standart, som de har. 
 
Team Young Stars 
I 2018 har vi desværre måtte konstatere, at der ikke længere er 
basis for Team Young Stars, som vi kender det og vi har derfor 
besluttet at ændre konceptet. I stedet for et hold, vil vi bruge 
midlerne på at støtte ungdomsryttere, der kører et minimums antal 
løb om året. Dette gælder B&U til og med U19 og ved deltagelse i 
mindst 5 licensløb sponsoreres et sæt tøj. Startpenge til 
mesterskaber fra SM og op. Kørselspenge til mesterskaber i Jylland. 
Tour de Himmelfart (Youth Tour) samt tilskud til samlinger. 
 
Medlemmer og året der kommer 
I skrivende stund er der knap 200 medlemmer i CC Hillerød. Det er 
desværre igen mindre end sidste år, og kan nu ikke længere 
betegnes som en sky i horisonten men som en tordenbyge over 
vores hoveder. Vi håbede at vende kurven i 2018, men det 
lykkedes ikke, og det er desværre en tendens, der ses på tværs af 
alle klubber under DCU. Vi vil i 2019 prøve at gennemføre nogle 
udviklingsaktiviteter for klubben og håber, at I vil støtte op om 

dem, som vi støtter op om DCUs udviklingsaktiviteter.  
 
Aktivitetsniveauet vil ikke være mindre i 2019. Der vil fortsat være 
travlt til træning, med løbsdeltagelse og med afvikling af aktiviteter 
i løbet af året. Vi håber at DU stiller dig til rådighed indenfor 
arbejdet særligt med løbsafvikling, træning og børne- og 
ungdomsarbejdet. Vi har brug for DIG og vi har i særdeleshed brug 
for flere uddannede trænere og trafik officials. Meld dig til!  
Og apropos tilmelding. Gert Åge arrangerer tur til Hallandsåsen for 
10. gang, og det vil klubben støtte og jeg håber, at I også vil støtte 
ved at deltage. Gert Åge, tak for at du arrangerer.  

 

I 2019 skal vi afholde  

 Licens løb, på en ny rute, da FBL har ’lånt’ vores.  
 Sommercup  
 Klubmesterskab  



 Gribben Gravel 

 Cross 

I vil kunne se aktivitetslisten på hjemmesiden i løbet af året.  

 
Det er med stor glæde, at jeg kan sige, at hele bestyrelsen 
genopstiller, og er klar til endnu en sæson. Men vi er nødt til at 
ændre på, hvordan vi arbejder i klubben, for får vi ikke etableret 
udvalg, så kan vi blive tvunget til at finde en ny bestyrelse. Vi vil 
alle det bedste for vores klub, og vi skal huske, at en klub bygger 
på frivilligt arbejde fra alle og ikke kun de få. 
 
For 2019 skal fra bestyrelsen lyde et ønske om, at året bliver et år 
uden skader – og at 2019 igen bliver et år, hvor CC Hillerød viser 
god opførsel i trafikken, repræsenterer klubbens farver på bedste 
vis og et år, hvor vi passer på hinanden, hjælper hinanden og gør 
CCH til et godt sted at være.  
 
Endelig så bragte 2018 en ny tradition for når en fest har været 
afholdt mere end en gang, så er det en tradition. Tak til 
festudvalget for at arrangere en super rytterfest og jeg kan kun 
opfordre alle til at deltage i årets fest og til at melde Jer til at 

arrangere eller som en del af festudvalget. 
 
Tak til alle for et fremragende 2018. Vi ser frem til et rigtig 
spændende 2019. 
 
Hillerød 18. februar 2019 
På bestyrelsens vegne 
 
Erik Roesen Larsen 
Formand  

CC Hillerød 


