2021 BLEV IGEN ET
FANTASTISK CYKEL ÅR.
Med døren på klem til det nye år, er det tid til at glædes og begejstres over endnu et år, hvor dansk cykelsport har
vist sig frem på fornemste vis, på den allerstørste scene. På trods af nedlukninger og begrænsninger, er det kun
endnu mere fantastisk, at dansk cykelsport igen og igen leverer topresultater på både kvinde- og herresiden.
Året har budt på topresultater ved europamesterskaber, verdensmesterskaber, de olympiske lege, World Tour’en
og et Tour de France, hvor Dannebrog også vejede over sejrspodiet. Jonas Vingegaard fra Thy tog verden med
storm og de danske farver med op på de højeste tinder og helt op på podiet.
Dansk cykling var den idrætsgren som havde flest deltagere kvalificeret til OL i Tokyo. Ikke mindre en 18 danske
cykelryttere deltog på hhv. bane, BMX, landevej og MTB. Og resultaterne udeblev ikke. Det danske banelandshold
i 4000 meter holdforfølgelsesløb sikrede sig en sølvmedalje, der kom i hus efter et kæmpe drama. Amalie Dideriksen og Julie Leth kørte sig til en fortjent sølvmedalje. Sidst men ikke mindst Michael Mørkøv og Lasse Norman
Hansen levede op til favoritværdigheden og vandt OL-guld i parløb. Samlet opnåede Dansk Cykling 3 medaljer og
hele 5 top-8 resultater, hvilket var suverænt det bedste blandt samtlige danske idrætsgrene. Det er vi stolte over!
På den hjemlige front har der også været høj aktivitet. De danske landevejsmesterskaber blev på fornem vis
afviklet i Give, de danske cups har haft flot deltagelse og de arrangerende klubber landet over har weekend efter
weekend lagt sig i selen for at skabe gode og sikre cykelløb. En stor tak for det.
Efter en Corona pause i 2020 blev 30. udgave af PostNord Danmark Rundt afviklet med stor succes med en sand
folkefest. Med blandt andet 6 World-Tour teams og 4 danske Continental-teams, var der højt sportsligt niveau på
fem spændende etaper, til stor glæde for hundredetusindevis af tilskuere rundt i Danmark og i såvel de danske TVstuer som hos seere i de 60 nationer, der også kunne se løbet på TV.
Fokus på børn og unge, er helt centralt for Danmark Cykle Unions arbejde. Gennem 2021 har vi gennemført en lang
række BørneTour events over hele landet, hvor mere end 1.400 børn har deltaget. Forhåbentlig får de smag for
mere, når klubberne inviterer indenfor til træning for nye unge ryttere.
Samlet set har dansk cykelsport igen gjort sig positivt bemærket på mange områder. Det skaber i den grad håb for
den kommende sæson. Og næste år lander verdens største cykelløb i Danmark, når Tour de France starter i København. En gigantisk mulighed for at skabe endnu mere fokus på dansk cykling, hvor DCU markerer sig stærkt, i et
fællesskab med DIF og DGI, når vi afvikler Tour de Storebælt, hvor 16.000 deltagere tilmeldte sig på rekordtid.
Vi glæder os derfor til fortsat succes for dansk cykling og vi sender en varm tak til alle frivillige og klubber rundt
om i landet, som løfter dansk cykling på alle måder.
På vegne af Danmarks Cykle Union ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.
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