Cykling Odense lancerer to store stævner og løb. Samarbejde med
Århus Cyklebane trækker internationale stjerner til Thorvald Ellegaard
Arena i starten af juni. og Danmarks ældste cykelløb Fyen Rundt køres
sidst i maj.
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CYKLING: Når det vel en dag bliver sol og sommer i Odense, kan borgere og godtfolk - plus
det løse - opleve international topsport på den overdækkede velodrome i Bolbro - kaldet
Thorvald Ellegaard Arena efter den mange dobbelte odenseanske verdensmestre
omkring1900-tallet.
Cykling Odense holder den 9. juni internationalt banestævne, kaldet sommer-UCI CL2stævne.
- Det er et samarbejde med Aarhus Cyklebane, hvor der køres dagen efter. Samarbejdet giver
gode muligheder for at få mange gode ryttere til at ofre nogle dage væk fra landevejen, siger
Claus Rasmussen, formand i Cykling Odense.
- Stævnet kommer til at omhandle sprint for herre elite og der er bud fra udlandet, så der vil
kunne præsenteres sprint i høj klasse. Derudover vil der være omnium og parløb for både
Herre og Dame elite.
- Der skal samles point til VM-kvalifikation, så for det danske landshold er dette stævne
vigtigt, og derfor er omnium og parløb vigtige discipliner, men sprint er taget med, fordi vi
ikke særlig ofte kan præsentere topsprint i Danmark.

Stærke sprintere
Ofte kommer der flere stærke sprintere til sådanne stævner, og som nævnt har vi hørt fra
blandt Irland, som gør meget i sprint og som har ryttere på højt plan, så det glæder vi os til at
kunne vise på Odense Cyklebane, siger Claus Rasmussen.
Stævnet vil blive delt i to afdelinger, så fra cirka 12.00 til 15.30 vil der blive kørt de indledende
discipliner, og fra 18.00 til cirka 21.30 vil finalerne blive kørt.
Der vil blive entre på 50 kroner, som gælder til begge afdelinger.
Gavmild hånd
Odense Cykling arbejder for tiden på den endelige tidsplan og deltagerliste, som nok vil blive
strøet ud med gavmild hånd hen over de næste måneder.
Samtidig annonceres det, at Danmarks ældste cykelløb og verdens tredjeældste - Fyen Rundt
i hård forberedelse.
- Et helt fantastisk felt venter på os den 22. maj, når Fyen Rundt afvikles. 29 teams
(maksimum antal til vores kategori) er på startlisten, og spændende navne ventes til start,
siger Claus Rasmussen.
- Samme dag afvikler vi også motionsløbet, og det er skønt at være tilbage i vante rammer,
men elite og motion på samme dag. Der er tre ruter til motionsløbet, vi har desværre
ikke Gravel ruter med i år. Årsagen er den simple, at jagtsæsonen er ”skudt” i gang, siger
Claus Rasmussen og afslører dermed en detalje, som Sport Fyn-redaktionen aldrig før har
været opmærksom på.
Men man skal jo som bekendt helst lære noget nyt hver dag.

Samme motionsrute
- Der er motionsruter på 70 kilometer, 140 kilometer og 175 kilometer, som er den samme
lange rute som Elitefeltet kører. Vi håber at mange vil bakke os op. Eneste ændring i år, er
den lille rundstrækning, som bliver halveret og derfor kommer vi også til at spærret af i
rimelig kort tid - under en time.
- Vi håber mange vil følge løbet langs ruten, og løbet kan også følges på TV2 Sport.
Flere detaljer om ruter og tidsangivelser kan snarest findes på Cykling Odenses hjemmeside
og på www.fyenrundt.com.

