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De vigtigste begivenheder i 2020

Sundhedsstyrelsen vurderede den 28. januar, at "der er lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til 
Danmark".

Generalforsamling februar.

Lidt spinning, men så kom Corona! Nedlukning i Danmark startede i marts.

Cykelaktiviteter:
◦ Enkeltstart på strandvejen i maj. Uofficielle klubmestre: Ulrik Rasmussen og Mikael Mose. Tak Morten Bang.

◦ Klubtur Vejle og langtur Fyn rundt.

◦ TT Swifters: https://www.facebook.com/henrik.li.7/videos/395383881977271/

Ellers ingen aktivitet på løbskalenderen..

Indkøbt projektor, tv og kaffemaskine til klublokale. Samt trafikveste, faner og walkie-talkies til brug for cykelløb.

Klubaftner i Mr. Hardis den ene tøjprøvning.

Fra 169 medlemmer i 2019 til 164 i 2020 og 151 i dag 



Medlemstal

2021

2020

2019
Heraf 14 Q

Heraf 14 Q

Heraf 16 Q



Sponsorer 2021-2023



Nyt klubtøj 2021-2023 fra Alé

2015-172018-202021-23



En stor tak

Udvalg

Enkeltpersoner

Bestyrelse



En stor tak –
udvalg



En stor tak -
enkeltpersoner

Dem der gør en ekstraordinær indsats i klubben – i flæng:
◦ Arne Andersen

◦ Kim Barren

◦ Claus Skipper

◦ Dennis Nielsen

◦ Carsten Christiansen

◦ Jan Olsen

◦ Jasmine A Chua

◦ Jan Christensen

◦ Finn Hansen

◦ Finn Egeholm



En stor tak - bestyrelse





Klubbens 
temperatur

Køresikkerhed

Kammeratskab

Opbakning – fællestræning og 
klubarrangementer



Køresikkerhed

I første del af 2020 udviste den officielle styrtliste 14 styrt, og 2019 var heller ikke god.

Siden er styrtstatistikken gået i en lidt bedre retning.

Konsekvenser af styrt – et eksempel



Køresikkerhed

Hvad forårsager styrt?
◦ Uopmærksomhed

◦ Træthed

◦ Fart i forhold til folks evner

◦ Fart i sig selv

◦ Øvrige trafikanter

◦ Sort uheld

Ambitionen i Team Taasinge er ingen styrt!



Køresikkerhed

Adfærd over for andre trafikanter.
◦ Bilister.

◦ Cyklister og gående.

◦ Heste.

Kørsel i grupper.
◦ Alle skal kende klubbens køreregler – gruppejustits.

◦ Gruppestørrelse.

◦ Meldinger.

◦ Skifteteknik.



Køresikkerhed

Hvad er godt?
◦ ---

◦ ---

Hvad er skidt?
◦ ---

◦ ---



Klubbens temperatur

Kammeratskab – hygge og fysisk udfoldelse.

Opbakning i klubben.
◦ Fællestræning.

◦ Klubarrangementer.

Konklusion: klubben har ikke feber – men det kræver en indsats fra hvert enkelt medlem at 
holde den sund og rask.



Fremtidsudsigter

Håb om tilbagevenden til en normal løbskalender
◦ Sæsonopstart

◦ Klubmesterskab 

◦ Motionsløb

◦ Licensløb for eksempel i Master-klasserne?

Nye tiltag?

◦ For eksempel kvindecykling

Håb om at styrtraten i Team Taasinge bliver ved med at falde.

Håb om en større samhørighed og fælles forståelse med andre trafikanter, vi deler vejen!


