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Ny redaktør af Update  
og ny formand i PAF 

 
 
 

Som de fleste af jer ved, ønskede Peter Frøslev ikke at fortsætte som formand 
for PAF. 
På generalforsamlingen d. 24.3.2022 blev opgaven som formand videregivet til 
mig, Michael Olsen. 
 
Peter har som formand, gjort en stor indsats for at skabe en bedre og mere 
spændende klub for alle medlemmer. 
Han har øget antallet af klubarrangementer, samt ændret på konceptet så 
arrangementerne har fået en bredere medlemstilslutning. 
Derudover har han struktureret bestyrelsen, så det er muligt at udføre de mange 
opgaver. 
 
Stor tak til Peter for hans indsats som formand. 
 
Det er store fodspor Peter efterlader, så det er ikke helt uden betænkeligheder at 
jeg prøver at følge dem. 
 
Peter forlader os dog ikke helt, han arbejder videre i bestyrelsen, bl.a. med 
Mallorca tur og Classic Bicycle Event. 
 
                        



 

Vintercuppen 2021/2022 
 
 
 
 
 
Det var ikke uden problemer vi fik afviklet 
vores afd. i Danstrup Hegn. 
Få dage før start måtte vi aflyse pga. 
stormen Malik. 
 
Sporet blev ryddet, og vi blev klar med ny 
dato på løbet d. 20.2. 
 
Få dage før afvikling måtte jeg melde 
afbud. 
Jan Hoppe var den der kendte mest til de 
opgaver der skulle løses, og han svigtede 
ikke. 
Foruden at have ansvar for ruten, tog han 
også opgaven med at styre hele 
afviklingen af løbet. 
 
Der var stor ros fra deltagerne for et 
vellykket arrangement. 
 
 
 
 

 
 
Stor tak til Jan for en kæmpe indsats! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sidste afdeling af Vintercuppen blev 
afviklet ved Aresødal, med efterfølgende 
bespisning, taler og præmieoverrækkelse 
til de mange vindere. 
 
 

 
 
 
Kjeld Beck vandt 2. præmie i H70 samlet. 
 
 
 
 
 
 
Vintercuppen videreføres i 2022/2023. 
 
Vi forventer at kunne give mere info og 
endelige datoer for afdelingerne i løbet af 
september 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

Classic Bicycle Event 2022 
 
Afvikles lørdag d. 3. september. 
 
Det bliver stort i år! 
 
Har du en cykel fra forrige årtusinde, kan du 
godt begynde at grave den frem. 
 
Vi forventer at komme op på ca. 75 deltagere. 
 
 
Rytter med start nr. 1 bliver Fredensborgs 
borgmester, Thomas Lykke Pedersen. 
 
Peter og jeg var d. 3. marts til hans 60 års fsd. 
på rådhuset. 
Peter havde lavet en flot borgmesterfigur med 
cykeltrøje og invitation til deltagelse i Classic 
Bicycle Event 2022 
 
 
 
 

 
 
 
Thomas har takket for gaven, og meddelt at 
han stiller op på dagen og kører med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAF Indledningsløb 2022 
 

Vi afholder indledningsløb lørdag d. 
30.4.2022 

Tilmelding, klik her 

Start kl. 11.00 på Højvangen ved rundkørslen. 

Ruten er: Lønholt, Hesselrød, Karlebo, 
Grønholt, med mål lidt før Lønholt byskilt. 

Der køres om at vinde i følgende klasser: 

Herrer: H1 0-49 år, H2 50-59 år, H3 60-69 år, 
H4 70-79 år, H5 80 + år. 

Damer: D1 0-49 år, D2 50-59 år, D3 60-69 år, 
H4 70 + år. 

El. cykel, begge køn og 0-99 år. 

 

Alle klasser kører 4 omgange, i alt 56 Km. 

Starten af løbet køres med ca. 25 Km/t, med 
udvalgt rytter i front, som ikke må overhales. 

Når der køres ud af Karlebo, efter ca. 7 Km., 
gives løbet frit. 

Snyd dig ikke for denne dag, det er altid sjovt 
at være med, også for alle dem der ikke 
vinder. 

Kan du ikke køre hele løbet, så kør med på 1 
eller flere omgange. 

Der vil være lidt at spise og drikke efter løbet. 

NB! Deltagere skal være iført klubtøj 

Mangler du tøj så klik her: Find klubtøj her 

 
 
 



 

Klubtøj og sponsoraftaler 
 
På det sidste har vi i bestyrelsen talt en del 
om klubtøj. 
 
Vi har fået kommentarer fra vores 
tøjsponsorer om hvordan vi som 
klubmedlemmer på træningstur eller interne 
klubkonkurrencer ikke opfylder den aftale vi 
har lavet med sponsor. 
 
Jeg har fundet kontrakten frem, og her er 
hvad PAF mod en god betaling har 
forpligtiget sig til: 
 
 
Klubbens forpligtelser 
  
Klubben er i aftaleperioden (indtil d. 
31.12.2024) forpligtet til at yde følgende.: 
  

1. Klubben stiller reklameplads til 
rådighed for sponsor på tøj ifølge 
aftalt placering. 

 
2. Klubben afholder klubmesterskaber 

for Racercykler og MTB er i hvilken 
forbindelse sponsors navn/logo vil 
blive eksponeret på klubtøj. 

 
3. Klubbens medlemmer vil køre i 

klubtøj til de officielle træninger. 
Tidspunkter for disse fremgår af 
Pedalatleterne Fredensborg 
hjemme side. På nuværende 
tidspunkt er mødestedet for 
klubbens træningspas både for 
racer og MTB Lille Torv / 
Jernbanegade i Fredensborg”. 
MTB er mødes på nuværende 
tidspunkt i Danstrup Hegn torsdag. 

 
4. Klubben arrangerer en række 

officielle træningsturer og lejre, her 
vil klubbens medlemmer køre i 
klubtøj. 

 
5. Klubbens medlemmer vil køre i 

klubtøj når de stiller op til cykelløb i 
Pedalatleterne Fredensborgs navn. 

 
Førnævnte punkter 1-5 sker under 
forudsætning af det enkelte medlem 

har haft mulighed for at købe og fået 
udleveret klubtøj. Det enkelte 
klubmedlem kan have ødelagt eller 
mistet sit tøj samt endnu ikke 
modtaget det, her er det enkelte 
medlem ikke forpligtet til at stille op i 
klubdragt, hvis medlemmet ikke har 
haft mulighed for at erstatte det 
ødelagte/mistede. 

 
 
Jeg mener at vi generelt har været gode til at 
overholde aftalen. 
Vi har dog her i løbet af vinteren set et mere 
alternativt tøjvalg. 
 
Bestyrelsen tager kritikken fra sponsorerne og 
medlemmerne meget alvorligt, og arbejder 
hårdt på en løsning. 
 
Tøjudvalget arbejder på at fremskaffe bedre 
vinterjakker til næste sæson. 
 
Dette frigør os dog ikke for vores 
forpligtigelser i denne sæson. 
 
 
 
 
Med de bedste ønsker om en god 
sommersæson. 
 
 
 
Michael Olsen 
 
 

 


