
 
Gran Fondo tak 

 

Rigtig mange tak til alle for det fantastisk store stykke arbejde, der er udført i forbindelse 

med Gran Fondo arrangementet. 

Der har deltaget ca. 60-70 GCM-medlemmer i arrangementet og det har været ca. 

halvdelen af det totale antal medlemmer. 

Der har været 15-20 medlemmer, der har haft et meget godt argument for ikke at deltage,  

Det betyder at vi med 150 medlemmer og heraf ca. 80-100, der er aktive i hele sæsonen, 

har bidraget med meget høj deltagelsesgrad. 

En stor klub som GCM, er nødt til at være aktiv for at bevare eller udbygge sin størrelse, 

og det bliver den kun hvis opbakningen er stor. Det er hermed fastslået, at opbakningen 

fortsat er tilstede. Så GCM kan vist godt se optimistisk på fremtiden. Så er det en mindre 

deltalje, at økonomien også er blevet forbedret. 

GCM leverede en næste perfekt indsats, og de fleste af vore eksterne hjælpere gjorde det 

også flot. Men et enkelt hjælperteam gjorde det kortvarigt meget svært for os, ved at 

melde 12 mand fra lørdag kl 16.30. Chefkommisæren fra DCU Frits fortalte os, at fik vi 

ikke styr på det, ville søndagens løb blive aflyst. 

Vi fik kontaktet 10 af vore medlemmer om hjælp og extra hjælp. De svarede alle positivt, 

og sammen med 2 frivillige fra Facebook opslaget blev problemet løst. Extra tak til de 

pågældende. 

Efter løbenes afvikling vendte Frits til bage med et stort tak, og kunne fortælle han kun 

havde set eller fået rapporteret en mindre fejl. Sådan. Og vi var faktisk ret stolte. 

Selve løbet trak desværre ikke det store publikum til, men det blev alligevel til nogle gode 

dage, med spændende cykling. 

Flotte konkurrencer i U19, og den danske elite. Men i Gran Fondo og Media Fondo blev 

der også gået til stålet. Meget imponerende at de næsten præsterer på niveau med 

eliten/de professionelle. Grindsted by deltog med 6 deltagere, Jens Hansen, Lasse B 

Rasmussen, Jimmi Ottesen, Mathias Meldgård, Henrik Gade og Sune Boelskifte.  4 heraf 

er stadig aktive i klubben. 3 af dem var iført GCM trøje, og dermed viste vi at GCM også 

har hurtige cykelryttere. 

 



 

 

Henrik og Sune lige før afgang. 

 

De ydede alle en flot præstation, og Sune formåede endda at kvalificere sig til VM i Italien. 

Godt gået. 

GCM er en motionsklub, men dette her viser, at giver man den en ekstra skalle, kan man 

være med på højt plan. 

 

Endnu en gang tak til alle. Der vil blive uddelt vingaver efter sommerferien. 

 

 

 


