
 

 

 

Nyhedsbrev September  
 

Team Herning 
20.9.2022 

 

Modsat årets gang, hvor vi nu er gået ind i efteråret, med 

mere kulde og blæst, er Team Herning stadig varm og 

udviklende. De unge har det godt på deres nye cykler, som 

de nyder. Der er et godt sammenhold og en god ånd hos de 

unge. Det samme gælder for voksenholdet hvor fællesskabet 

trives godt. 
 

Ungeholdet består nu af 10 meget søde og rare unge, der er 

blevet rigtig gode til at cykle. 

De har alle fået en cykelven, som nu har besøgt deres hjem en 

eller flere gange. Der er på dette hold, et rigtig godt samarbejde 

med de unges hjem.  

De unge har fået cykler, men desværre fik vi ikke så mange som 

bestilt, så det har været svært at finde den rigtig størrelse til alle. Vi 

er blevet lovet flere cykler i de næste to uger, så vi håber at løse 

den udfordring. 

Ungeholdet arbejder på, at kunne cykle 75 km på vores 

fællestræning, lørdag den 1/10. 

Det er måske lidt ambitiøst, men vi er sikker på det lykkes for alle 

unge.  

Vi er meget stolte af ungeholdet og imponeret over, hvor langt de 

er nået.  

En af grundene til holdets status, er ungetrænernes arbejde. De 

har gennem deres træning formået at kombinere leg og alvor, så 

det bedste kommer frem i alle.  

Når I møder ungetrænerne, må de gerne få et klap skulderen. 

Der vil i november blive arrangeret en weekendtur for de unge.  

Turen ledes af cykelvennerne. 

 

Kommende 

begivenheder 

28-09-2022 

Generalforsamling i Nordvest 

Hallen kl. 19.00 

01-10-2022 

Fælles træning kl. 9.00 – 13.00 

05-10-2022 

Møde voksne kl. 19.00 

23-10-2022 

Vintertræning DGI kl. 14.00 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Vintertræning starter søndag 23/10 I DGI Huset  
 

 

Voksen cykelholdet træner sammen hver onsdag.  Før 

sommerferien blev holdet ledet af en vikar, men nu er Jan blevet 

voksentræner. Alle kommer til træningen, hvilket er rigtig godt. Vi 

har haft den fornøjelse at se voksne som ikke tidligere har cyklet så 

meget, er blevet taget vel imod, og trives på holdet. 

Jans ord omkring holdet er: ”Fantastisk”.   

Vores mål med træningen er, at det er hele holdet der skal samlet 

til Paris, ikke den enkelte person. 

Voksenholdet deltager også i fællestræning 1/10 

 

Service holdet har indtil nu, kun været aktiveret få gange. Det 

store ryk kommer først til foråret, og især før og under turen til Paris  

Vi vil fra styregruppen, inden for kort tid, indkalde til et møde for 

serviceholdet, hvor vi vil tale om deres opgaver, store og små.  

Serviceholdet vil også deltage ved fællestræning den 1/10. 

 

Cykelven begrebet er nu sat i gang og alle unge har en cykelven. 

Alle unge har også haft kontakt med deres cykelven. Cykelvennen 

er kontakten mellem Team Herning, den unge og deres hjem.  Hvis 

der er behov for lidt ekstra hjælp, kan cykelvennen hjælpe til. 

Onsdag den 5/10 vil alle cykelvenner, ungdomstrænere og hvem 

der ellers har lyst mødes, og udveksle erfaringer. Mødet afholdes i 

FDF kredshuset kl. 19.00. 

På dette møde vil vi også starte planlægningen af vores weekend 

for vores unge i november. 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

For at få en oplevelse af hele Team Herning og en lille forsmag 

på turen til Paris, er der som skrevet ovenfor fællestræning 

1/10. Vi starter allerede nu på at lære kunsten, at køre som et 

hold.  

Turen vil være samme rute for alle, ca. 75 km. Der vil være et 

depot undervejs med en forfriskning. Fællestræningen starter 

kl. 9.00 ved Henning Jørgensen, og vil tage 4 til 4,5 timer. 

Vi forventer alle deltager (mødepligt). 

 
 

Som afslutning på året 2022 inviteres alle voksne i TH til julefrokost 

den 26/11.  Det plejer at være en festlig aften, hvor vi traditionen 

tro, mødes et par timer før, og selv laver maden.  

Der kommer invitation senere. 

 

Der vil inden for de næste par dage komme aktivitetskalender 

for 2023 på vores hjemmeside. 
 

 

Jeg vil lige minde om generalforsamling i Team Herning den 28/9, kl. 19.00 i Nordvest Hallen, 

Tjørring.  

Det er den første offentlige generalforsamling vi afholder i Team Herning.  

Alle voksne med interesse for TH er velkomne. Er man på 23 holdet eller har været med på tidligere 

hold, forældre eller bare interesseret, så mød op.  

Program for aftenen 

• Status for holdet 23 

• Generalforsamling  

• Højdepunkter fra Tour de France og fejringen af Vingegaard, fortalt med gnist og humor af 

kommunikationschef hos Danmarks Cykel Union, Ulrik Gorm Albrechtsen. 

• Spørgsmål og debat 

 

Til sidst vi jeg sige tak til alle voksne i Team Herning for jeres indsats. Med jeres hjælp når alle Paris 

næste sommer.  

På vegne af styregruppen  

Mogens Hjorth  

 

 

 

 


