
 
 
 

Klubmesterskab 2019  
 

Før vi lukker døren til sommeren 2019 fuldstændig, skal vi lige finde dette års klubmestre. I 

den anledning vil vi på vegne af CC Hillerød, gerne byde velkommen til dette års 

klubmesterskab, som vil blive afviklet søndag d. 25. august. Efter målgang i alle respektive 

klasser og grupper, vil dagen blive afrundet med kage, forfriskninger og en 

præmieoverrækkelse ved det gamle klubhus, Baunevej 10 i Alsønderup. Vi håber, at se så 

mange af jer som muligt (også selvom I ikke skal køre). 

 

Praktisk info: 

• Vi mødes ved Alsønderup kirke - Ravnsbjergvej 6, Alsønderup. 

• Indskrivning foregår ved kirken før start fra klokken 9:00. 

• Der er mulighed for parkering ved kirken eller ved det gamle klubhus på Baunevej 10. 

• Første start kl. 10:00.  

 

Ruten: 

• Ruten er 7,9 km lang, og der køres højre om på strækningen: Alsønderup – Tulstrup – 

Nejede – Alsønderup (Hillerødvej/Præstevej – Nejedevej – Ravnsbjergvej).  

•  Start/mål ved kirken 

Grupper: 

• Gruppe 1 Elite M/K – 10 omgange (ialt 79 km, start kl. 10:00) 

(Licensryttere og Sommercups gruppe 1 ryttere, uanset alder samt U19 og U17 

drenge)  

 



• Gruppe 2 Motion M/K - 8 omgange (ialt 63,2 km, start kl. 10.03) 

(For alle øvrige ryttere uden licens samt og U19 piger)  

• Gruppe 3 Børn – start kl. 10:06 

U11/U11P 2 omgange (ialt 15 km), U13/U13P 3 omgange (ialt 23,7 km) og U15/U16P 

4 omgange (ialt 31,6 km) 

Der vil være 3 min. mellem de startende grupper. 

Gruppe 1 starter først kl. 10:00, efterfulgt af 2 og 3 

Der vil være præmie overrækkelse i disse aldersklasser og grupper: 

• Til den første person, som krydser målstregen i gruppe 1 og 2. 

• Indtil 30 år (ryttere, der er eller fylder 30 i kalenderåret - en i hver gruppe – både en 

for mænd og en for kvinder. 

• Mellem 31-50 år (ryttere, der er eller fylder 50 i kalenderåret – en i hver gruppe – både 

en for mænd og en for kvinder. 

• Fra 51 år og op efter - en i hver gruppe – både en for mænd og en kvinder.  

• U11 

• U11P  

• U13 

• U13P 

• U15 

• U16P 

• U17 

• U19 

• U19P 

Regler: I bedes medbringe jeres gamle pokaler, så de (måske) kan få nye ejere til 

klubmesterskabet. De kan afleveres ved klubmesterskabet eller til CCH licensløb d. 14. august 

i salgsbod (der hvor man kan købe kaffe eller kage), der vil et af Marks familiemedlem og en 

anden fra klubben tage imod pokalen.   

Til klubmesterskabet skal man køre med den gearing, der passer til sin respektive klasse, og 

køre i klubbens cykeltøj, ellers vil det ikke være muligt at blive kåret som den nye klubmester. 

 



Tilmelding: 

Navn, alder, gruppe og så et ja eller nej til mundgodt og deltagelse til præmieoverrækkelse 

efterfølgende + hvor mange I kommer? Tilmeldingen sendes til cykelmark@gmail.com 

seneste onsdag d. 21. august 2019 

 

Hvis man har nogle familiemedlemmer, venner eller hvis man kun kommer for at være en del 

af det sociale, og ikke deltager i klubmesterskabet. Har vi altid brug for en hjælpende hånd. Du 

kan være vejviser på ruten, hjælpe til i mål området eller noget helt tredje – så hører vi gerne. 

Du/I kan tilmelde jer som hjælper inde på vores klubmodul under linket til klubmesterskab 

senest fredag d. 23. august 2019 

 

Mange Venlig Hilsen 

Mark Frederiksen, CCH Bestyrelse, B&U afdelingen og Young Stars  
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