
Sæsonafslutning og klubmesterskab 2014 

 
Det har været en fast tradition siden 1994, at afslutningen på sommersæsonen i CCM markeres med afvikling af 

klubmesterskabet i enkelstart med efterfølgende aftenfest. I år var afslutningen af flere årsager rykket 2 uger frem, og  

aften-træningen fortsætter derfor endnu et par uger. 

22 medlemmer var mødt op, da klubmesterskabet skulle afgøres lørdag den 6. september kl. 13. Der blev startet med 

en fælles opvarmningstur på 7,5 km frem til startstedet ved brandstationen, og kl. 13.30 kunne første mand sendes ud 

på de 30 km. De 7 damer, der var mødt op, valgte at cykle ruten igennem i samlet flok uden tidtagning. De resterende 

15 var klar til udfordringen på de 30 km. Vejret var ideelt, men vinden var dog en hård modstander på en del af ruten. 

Efter løbet var Finn Kragelund sponsor med en tiltrængt forfriskning, som deltagerne kunne nyde, mens snakken gik 

om køretider, kriser på ruten, ømme ben mv. 

I A-klassen blev Allan Rechnagel klubmester i tiden 49 min. og 17 sek.. Det svarer til en gns. hastighed på 36,61 km/t. 

Nr. 2 blev Klavs Knudsen, der havde holdt en gns. fart på 35,84 km/t. I B-klassen blev Jørn en suveræn vinder med 

tiden 54 min. og 5 sek. I dameklassen kunne der ikke kåres en mester, da ingen damer havde mod på at stille op til 

enkeltstart. Præmien blev derfor uddelt ved lodtrækning blandt de 7, der havde kørt ruten igennem 

Aftenfesten startede roligt op fra kl. 17 med velkomstdrink, og i løbet af en halv times tid samledes de 27 tilmeldte 

deltagere i klublokalet.  Middagen blev leveret af Brødremenighedens Hotel, og her var der tale om et overdådigt 

udbud af lækker mad.  Formand Finn havde sikkert fremhævet overfor hotellet, at det var sultne cykelfolk, der skulle 

bespises. Her måtte vi dog erkende, at der er en grænse selv for cykelfolk, og der var absolut ingen, der gik sultne fra 

bordet. Der er god grund til at sende en masse ros til Per Højgaard og hans personale på hotellet – det var simpelthen 

en meget flot middag.  

I løbet af aftenen blev klubmestrene hædret og fik udleveret præmier. Generelt fik aftenen et muntert forløb med 

enkelte indlæg, musik, snak og hygge. Med formanden som grill-mester kom klubbens nyerhvervede grill i brug til en 

gang pølse-natmad ved midnat, og de sidste deltagere holdt ud til kl. 02.     

 

// Erik Mølgaard  

 

 

 


