


Team Hjørring 2019 informations møde 12 marts 2018 Dagsorden

- Historik

- Styregruppe

- Hvad kræver det af dig – Michael

- Hvad er Team Hjørring Youth (THY) – Morten

- Sponsor arbejde – Steffen

- Cyklen – Jens Peter Vendelbo cykler

- Kaffe

- Stifinder – turen til Paris - Kurt

- Service hold

- Tøj

- Økonomi

- Spørgsmål – afslutning 



• Grundlagt i 2012 af  Hjørring Rotary klub med Jesper 
Holmelund i spidsen

• Ca. 80 voksne rytter og 20 service folk samt 12-15 unge 
THY rytter har været i Paris 

• 2013 -2015 og 2017



• Team Hjørring 2017 er en forening med egne vedtægter

o Stk. 1 Foreningens formål er at arrangere cykeltræning og 
motionscykelløb for medlemmer, med fokus på såvel unge mennesker 
samt voksne med interesse for at cykle. Formålet er at fremme 
kendskabet og interessen for cykling, sund levevis og motion

o Stk. 2 Foreningen kan i visse sammenhænge indsamle midler for 
konkrete almennyttige projekter inden for sundhed, sport og kultur i 
Hjørring Kommune. De indsamlede midler bruges i første omgang til 
driften af Team Hjørring Youth. Overskydende indsamlede midler kan 
af bestyrelsen uddeles til almennyttige projekter inden for sundhed, 
sport og Kultur i Hjørring kommune eller overdrages til en fælles konto 
i Hjørring Rotary klub der har samme formål.



Team Hjørring 2019
2019 ledes af en styregruppe

Peter Aagaard – Team chef
Michael Bering – Holdleder
Morten Trampedach – THY 
Steffen Steen – sponsor
Kurt Brandi – Stifinder
????? – Kasserer
????? – Service Chef



Team Hjørring 2019

Alle de informationer der kommer frem her i aften 
kan I finde på vores hjemme side i morgen.



Team Hjørring 2019

Hjemmeside www.team-hjoerring.dk

Facebook
Team Hjørring – side for alle
Team Hjørring forening – gruppe for medlemmer
Team Hjørring 19 – gruppe for deltager i 2019





Team Hjørring 2019

Hvordan kommer jeg med og hvad kræver det



Optagelse på TH19

Team Hjørring style

Træning

Voksen-hold på Tema Hjørring 2019



Optagelse på Tema Hjørring 2019

Hvem kan optages på TH19?

Du skal være minimum 18 år

Du skal bo i Hjørring Kommune 
eller en tilstødende kommune

Du skal have et helbred der 
muliggøre, at du kan gennemføre 
træningen



Optagelse på Tema Hjørring 2019

Krav til deltagerne….

Du skal kunne afsætte tid og vilje til at træne med holdet 2 
gange om ugen fra august til oktober 2018 (ca. 1.500 km) 
og fra april til juli 2019 (ca. 3.000 km)

Du skal være indstillet på, at du fra sæson start skal cykle 
på godkendt racercykel med klikpedaler.

Ved den officiel opstart på TH19 den 12. august 2018, skal 
du kunne cykle 45-50 km på 2 timer.

Du skal holde formen vedlige hen over vinteren ved 
ugentlig spinning, MTB cykling e.lign.

Du skal kunne deltage i turen til Paris med start fra Hjørring 
fredag den 5. juli og ankomst i Paris lørdag den 13. juli 2019



Optagelse på Tema Hjørring 2019

Ansøgningsskema

Skemaet kan findes på Team Hjørrings 
hjemmeside 

www.team-hjoerring.dk

Skemaet skal være udfyldt og indsendt 
senest den 1. april 2018. 

Du kan forvente svar på din ansøgning 
senest den 8.april. 

http://www.team-hjoerring.dk/


Optagelse på Tema Hjørring 2019

Udvælgelse
Udvælgelse af ryttere til TH19 foretages af styregruppen. 
Der vil blive lagt vægt på:

at deltagerne spænder bredt aldersmæssigt, 

at der er en god fordeling af kvinder og mænd,

at deltagerne spænder bredt uddannelses- og 
erhvervsmæssigt,

ca. 1/3 af deltagerne skal være nye medlemmer af 
Team Hjørring

at deltagerne kan bidrage positivt til det sociale liv på 
og omkring holdet,

at deltagerne eventuelt kan bidrage med hjælp til 
THY, sponsorarbejde, servicehold eller andet relevant.



RYTTERAFTALE



”Team Hjørring style”

Al cykling køres som holdkørsel

3 voksen hold med hver 20 – 24 ryttere

1 THY hold med 12 – 15 unge og 6 – 8 voksne

Alle hold følges ad med 100 – 200 meter i 
mellem hvert hold

”En for alle og alle for en”



”Team Hjørring style”

Hvert voksen hold ledes af 2 kaptajner og 2 
løjtnanter 

Der køres generelt på 2 rækker

Servicebil med på træningsturene



”Team Hjørring style”

Sikkerhedsudstyr

Ikke på hold med ægtefælle/kæreste



Træning

Den officielle træning starter 12. august 2018
Ca. 1.500 km frem til oktober
Til- og framelding i kalenderen

Træning på tirsdage kl. 18:00 - 18:30 og 
søndage kl. 09:00

Vintertræning
Spinning eller MTB på egen hånd

Træning 2019 starter i april
Ca. 3.000 km frem til uge 28

Cykelløb og andre arrangementer
Nordjylland Rundt
Weekend tur







Team Hjørring Youth (THY)



Hvad er det?

Kernen i Team Hjørring

THY 2019

Hvem er vi?

15 unge mennesker

Trænerteam på 7

Team Hjørring Youth 2019



Hvad er Team Hjørring Youth?

Også kaldet THY…

Hvordan kommer man med?

Er et projekt hvor vi forsøger at 
hjælpe 12-15 unge mennesker i 
gang med at dyrke motion og der 
igennem få nogle succesoplevelser 
og flytte deres personlige grænser.

Ansøgningsmateriale sendt til 
skolerne i Hjørring Kommune.

Skolerne indstiller kandidater.



Hvilke kriterier ?

Der er modtaget 25 ansøgninger fra 10 forskellige skoler

Astrup-Sønderskov Friskole, Lundergårdskolen, Hundelev Friskole

Hirtshals Skole, HPR, Højene Skole, Bagterpskolen, Hjørringskolen,

Muldbjergskolen.

15 pladser som skulle fordeles - Udvælgelsen er foretaget.



Hvem er THY 2019

Udvælgelsen er sket – holdet består af:

13 drenge og 2 piger

1 fra Astrup-Sønderskov Friskole
1 fra Hundelev Friskole
1 fra Højene Skole
1 fra HPR
3 fra Bagterpskolen
2 fra Hirtshals Skole
3 fra Lundergårdskolen
1 fra Muldbjergskolen
2 fra Hjørringskolen



Trænerteamet – THY 2019

Flemming Stensbak – Kaptajn
Morten Trampedach – Kaptajn

René Lundberg Svendsen – Løjtnant
Lone Krogh Andersen – Løjtnant
Vibeke Haaning – Løjtnant
Henrik Kokholm Sørensen – Løjtnant

Sebastian Jeppesen - Ungdomsløjtnant



Tidsplanen – THY 2019

Intromøde – torsdag den 15. marts, kl. 17.00  - Vendia Fitness

Første træning – tirsdag den 24. april kl. 17

Udlevering af cykler – v/ Vendelbo Cykler

Første træning på cyklen – torsdag den 26. april

Max watt test – for at se deres fysiske form fra start

4 gange på køreteknisk anlæg

Herefter slippes vi løs på vejene ☺

Træning 2-3 gange om ugen (tirsdag og torsdag)  + søndage 

(medio maj)



Hvad får de unge ud af projektet?

En stor personlig udvikling (fysisk + psykisk)

Ny racercykel og fuldt udstyr gratis stillet til rådighed i forløbet.

Gratis træning fra opstart den 24. april 2018 til afslutningen i Paris den 13. juli 2019

Individuel vejledning og coaching i sund levevis

Gratis deltagelse i træningsture 

Selve turen til Paris

Hvis projektet gennemføres – må alt udstyr beholdes



Hvordan er det muligt?

At sende et hold med 15 unge mennesker – hvis egenbetaling ”kun” er 
deres tid og træningsindsats koster naturligvis IKKE gratis

Pengene til THY 2019 kommer fra alle de fantastiske 
sponsorer, som tror på projektet og kan se værdien i 
at støtte netop dette projekt.



Team Hjørring Youth 2019



Hvad er det?

Kernen i Team Hjørring

THY 2019

Hvem er vi?

15 unge mennesker

Trænerteam på 7

Team Hjørring Youth 2019



Hvad er Team Hjørring Youth?

Også kaldet THY…

Hvordan kommer man med?

Er et projekt hvor vi forsøger at 
hjælpe 12-15 unge mennesker i 
gang med at dyrke motion og der 
igennem få nogle succesoplevelser 
og flytte deres personlige grænser.

Ansøgningsmateriale sendt til 
skolerne i Hjørring Kommune.

Skolerne indstiller kandidater.



Hvilke kriterier ?

Der er modtaget 25 ansøgninger fra 10 forskellige skoler

Astrup-Sønderskov Friskole, Lundergårdskolen, Hundelev Friskole

Hirtshals Skole, HPR, Højene Skole, Bagterpskolen, Hjørringskolen,

Muldbjergskolen.

15 pladser som skulle fordeles - Udvælgelsen er foretaget.



Hvem er THY 2019

Udvælgelsen er sket – holdet består af:

13 drenge og 2 piger

1 fra Astrup-Sønderskov Friskole
1 fra Hundelev Friskole
1 fra Højene Skole
1 fra HPR
3 fra Bagterpskolen
2 fra Hirtshals Skole
3 fra Lundergårdskolen
1 fra Muldbjergskolen
2 fra Hjørringskolen



Trænerteamet – THY 2019

Flemming Stensbak – Kaptajn
Morten Trampedach – Kaptajn

René Lundberg Svendsen – Løjtnant
Lone Krogh Andersen – Løjtnant
Vibeke Haaning – Løjtnant
Henrik Kokholm Sørensen – Løjtnant

Sebastian Jeppesen - Ungdomsløjtnant



Tidsplanen – THY 2019

Intromøde – torsdag den 15. marts, kl. 17.00  - Vendia Fitness

Første træning – tirsdag den 24. april kl. 17

Udlevering af cykler – v/ Vendelbo Cykler

Første træning på cyklen – torsdag den 26. april

Max watt test – for at se deres fysiske form fra start

4 gange på køreteknisk anlæg

Herefter slippes vi løs på vejene ☺

Træning 2-3 gange om ugen (tirsdag og torsdag)  + søndage 

(medio maj)



Hvad får de unge ud af projektet?

En stor personlig udvikling (fysisk + psykisk)

Ny racercykel og fuldt udstyr gratis stillet til rådighed i forløbet.

Gratis træning fra opstart den 24. april 2018 til afslutningen i Paris den 13. juli 2019

Individuel vejledning og coaching i sund levevis

Gratis deltagelse i træningsture 

Selve turen til Paris

Hvis projektet gennemføres – må alt udstyr beholdes



Hvordan er det muligt?

At sende et hold med 15 unge mennesker – hvis egenbetaling ”kun” er 
deres tid og træningsindsats koster naturligvis IKKE gratis

Pengene til THY 2019 kommer fra alle de fantastiske 
sponsorer, som tror på projektet og kan se værdien i 
at støtte netop dette projekt.



Team Hjørring Youth 2019



Sponsor arbejde 



• Behov ca. 650.000 kr.

• Sponsorater

• Lotteri – vind en bil

• Legater, fonde, støttemuligheder

• Kontakt i marts



• Sponsorudvalg

– Anders Lykkegaard

– Peter Muhlig

– Søren Pedersen

– Peter Aagaard

– Nils-Georg Lundberg

– Brian Brandt

– Steffen Steen



• ”Spørg ikke, hvad kan team Hjørring gøre for 
mig?”

• ”Hvad kan jeg gøre for Team Hjørring?”



Tema Hjørring 2019

Hvad med cykel 

Køb din cykel hos Vendelbo cykler



Tema Hjørring 2019

Kaffe og kage

Dametoilet ved indgang til kantine
Herretoilet ud på gangen  - på den anden side af elevator. 



Tema Hjørring 2019



Ole Vestergaard

Hans Jørgen Jensen

Kurt Brandi

Stifinder - på Tema Hjørring 2019



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Opgaven……. Ja hvad er opgaven?



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

- i forbindelse med træningen 

Planlæg træningsruter i 
samarbejde med Michael.

Koordiner depoter med 
Serviceteamet på de længere 
træningsture.

Sørge for at der er plads til de 
unge THY’er, der konstant har et 
overskud af ubrugt energi.

Rutevejleder på træningsture.



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

- i forbindelse med ruteplanlægningen

Gennemgang af rute med 
Google Street View og 
Google Maps.



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

- i forbindelse med ruteplanlægningen

Ruten gennemkøres i 
bil og på cykel.



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

- i forbindelse med ruteplanlægningen

Depoter og Hoteller registreres.

Dagens registreringer diskuteres og 
tilrettes.



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Dag 2



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Dag 2



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Dag 2



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Dag 2



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Dag 2



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

- i forbindelse med turen til Paris

Rute vejleder.
Finde ekstra væskedepot hvis der er 
meget varmt.
Ny rute hvis ikke den planlagte færge 
sejler.



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

- i forbindelse med turen til Paris

Vi sørger for at der er, en sikker 
rute, depoter, majamarker, fede 
oplevelser og at i kommer 
sikkert og glade frem til 
planlagte mål, måske ikke 100% 
af den planlagte rute og måske 
ikke 100% tørskoet. 



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Ruten Hjørring – Paris 

2019 2017 2015 2013
Lidt under 1.600 km. 1.466 1.560 1.491
Lige godt 7.000 højdemeter 7.955 10.950 6.857

2019 ruten er kun vejledende, ruten er ikke endelig planlagt 
og testet endnu.



Stifinder - på Tema Hjørring 2019

Spørgsmål?



SERVICE HOLD HOLD 5

Vi kommer ikke igennem de lange trænings ture 
Vi kommer slet ikke til Paris uden et service hold.

















Bliver mætte – Dette er IKKE IBIS 



SERVICE HOLD - HOLD 5

20-22 personer MK 18- 75+  år

8 – 10 biler

1 lastbil



Økonomi





Cykel tøj



Cykle tøj

Alle rytter kører i ens tøj
Tøjpakke består af

2 stk. jersey 
1 sæt løse ærmer
1 stk. vind vest
1 stk. sommer jakke

Pris kr. 2600

Evt. vinterjakke kr. 1000

Bukser bliver efter eget valg i år ( med forbehold)

2017 bukser ok eller helt sorte uden logo / andre sponsor 



Økonomi

Kontingent til foreningen kr. 100 pr år

Tøjpakke + depot mm 2018 kr. 3000

Paris turen  9 dage incl mad og hotel i dobbelt værelse

Anslået kr. 7500

Herudover 1 / 2 weekend ture kr. 600 / 700 kr

Depot i forår 2019 + evt. cykel løb

Cykel – sko – hansker mm

Hjemtransport fra Paris

Service hold – Paris kr. 4000 



Økonomi

1 rate kr. 2000  25 april 2018
2 rate kr. 1000 1 august 2018 ( tøj pakke + div)

3 rate kr. 3500 Paris 1 april 2019
4 rate ca kr. 4000 1 Juni 2019



Hvad så nu !!!!!!!!



Er der så meget at tænke over ??







Spørgsmål


