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HVORFOR SÆTTE DET 
HELE OVER STYR?

Vælg en skræddersyet forsikring
 
If har en forsikring, der er skabt til cykelhandlere. Det 
giver dig fordele: Forsikringen er udviklet i samarbejde 
med Danske Cykelhandlere, og du kan vælge præcis 
den dækning, der passer til din forretning – om du 
er alene, har ansatte, har flere forretninger, værksted 
osv. Du betaler for det, der passer til dig – ikke alt 
muligt andet. 

Med dit If login slipper du for papirbøvl og kan nemt 
anmelde skader eller ændre forsikringen når det passer 
dig. Du kan betale månedligt over BS, og har du brug 
for at tale med en assurandør hos If, så kender han 
eller hun din branche. Kort fortalt kan du bruge tiden 
på det, du er bedst til. Og regne med at forsikringen 
er der, når du har brug for det.
 
Ring og hør mere om Cykelforhandlerforsikringen på 

70 12 12 22

if.dk
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I en verden, hvor meget skal kunne måles og vejes, er det naturligt at 
indføre karaktersystemer. Disse systemer kan indrettes på mange for-
skellige måder, og det er ofte blevet diskuteret, om den gamle 13-skala 
var bedre end den nuværende 12-talsskala. For mere end 100 år siden 
brugte man imidlertid ikke tal, men bogstavsbetegnelser for den enkelte 
præstation. UG var betegnelsen for ”udmærket godt”, G var ”godt”, og TG 
var ”temmelig godt”. I dag ville de fleste sikkert mene, at ”temmelig godt” 
betyder, at man har klaret det rigtig godt, men faktisk var karakteren 
udtryk for en dumpet præstation, og var der minus bagefter – altså TG 
minus – så det rigtig skidt ud. Eksemplet viser, hvordan ikke bare selve 
karakterskalaen, men også opfat-
telsen af den sproglige betegnelse 
kan ændre sig med tiden. Hos 
Danske Cykelhandlere bruger vi 
ofte betegnelsen ”TG”, men det 
er ikke for ”temmelig godt”. Nej, 
her betyder forkortelsen ”Tjekket 
& Godkendt”. For et par år siden 
blev det således en betingelse for 
medlemskab, at man lever op til 
kravene i certificeringsordningen. 
Der skal være styr på butik, værksted, personale, dokumenter, arbejds-
gange osv. Og hvordan ser niveauet så ud i cykelbranchen, er det mon 
kun til en TG minus karakter? Svaret er et højt og rungende ”NEJ!”. 
Auditørerne har netop været på besøg hos en lang række af foreningens 
medlemmer, og sikke et niveau, der præsteres. Det er en fornøjelse at se, 
hvordan barren sættes og fastholdes højt: Om man kommer ad bagvejen 
gennem værkstedet, eller gennem fordøren fra fortovssiden mærker man 
det straks: Her er der styr på tingene, der er professionelle folk på banen, 
og der er et flot og kvalitetspræget sortiment at slå sig løs i. Fra Danske 
Cykelhandlere skal der lyde en står anerkendelse af det arbejde, som 
medlemskredsen har lagt i at opfylde certificeringskravene, og herfra er 
der intet minus i at få karakteren ”TG”!

Thomas Johnsen

TG minus
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På generalforsamlingen i 2018 blev det foreslået, at generalforsam-
lingen i 2019 skulle afholdes på Bornholm. Dette forslag blev til 
virkelighed, og vi har netop afsluttet en – også efter de deltagende 
medlemmers udsagn – rigtig god og udbytterig tur til den fantastiske 
ø i Østersøen.
Der var arrangeret opsamling om fredagen med bus i Kolding, 
Odense og Ringsted, inden vi fra Ystad begav os ud på sejladsen til 
solskinsøen. I bussen var der rig mulighed for at netværke, og der er 
ingen tvivl om, at det gav rigtig meget på den faglige front samtidig 
med, at stemningen kom i top.

Ankommet til Svaneke blev vi på det hyggelige Hotel Siemsens Gaard 
modtaget af Berit og Hasse Boss, der driver Boss Cykler i Nexø. Efter 
at have stillet kufferterne på hotellet fik vi en guidet rundtur i den 
flotte og velbevarede Svaneke, hvor en lokal forening sørger for, at 
huse og andre ejendomme bliver istandsat efter nøje fastsatte regler. 
F.eks. skal vinduer være med kit og ikke ”bare” metal eller andet 
mere moderne – og måske mere vedligeholdelsesfrit – materiale. 
Resultatet af lokalforeningens arbejde var ikke til at tage fejl af – 
Svaneke er en perle med meget, flotte huse og facader.
Rundturen sluttede på Svaneke Bryghus, hvor vi fik et foredrag om 
virksomheden og øllets historie. Ølbrygning er en videnskab på linje 
med vin, og man får virkelig respekt for det arbejde, der ligger bag 
det færdige produkt.
Lørdag formiddag gik det løs med generalforsamlingen, hvor der 
var en god og konstruktiv debat. Der blev samtidig valgt et par nye 
medlemmer til bestyrelsen blandt andet fordi, Søren Sørensen, 
Frederiksberg havde besluttet ikke at genopstille. Foreningens direk-
tør, Thomas Johnsen, holdt en kort tale for Søren og takkede for den 
enorme og uvurderlige indsats, som Søren har ydet for foreningen. 
Samtidig har Søren i adskillige sager virket som syn og skønsmand, 
og her har Søren nydt en velfortjent respekt i de retskredse, der har 
udmeldt ham som syn og skønsmand. 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses sidst i denne artikel.
Lørdag eftermiddag var der arrangeret bustur til Hammershus. 
Her fik vi den sidegevinst, at Hasse Boss og Hans Henrik Lund (Fri 
BikeShop Taastrup og Rønne), der begge er født og opvokset på 
Bornholm, satte sig forrest i bussen og fortalte om de steder, vi pas-
serede. Det var tydeligt, at de begge ved ALT om øens historie, byg-
ninger, virksomheder osv., og desuden var det en fornøjelse at høre 

Danske Cykelhandleres  
generalforsamling 2019
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DET ER OP TIL  
30% LETTERE AT  
VÆLGE EN MELON!
Melons hjelme er berømte for deres High-Tech In-mold ydre skal med 
en ideel klassisk form, lavet af ekstra stærk polycarbonat. Hjelmene 
har et unikt og patenteret design bestående af tre skal-størrelser og 
tre sæt indlæg pr. hjelm for individuel og præcis tilpasning. 

Her er 10 argumenter mere:
01. Optimal tilpasning med trindløs drejeknap.
02. EPS indre skal for optimal beskyttelse mod stød. 
03. Integreret strop-anker for optimal træk- & rivningsstyrke
04. Hygiejnisk og vaskbart Coolmax® indlæg.
05. 12 specialdesignede ventilationskanaler for optimal køling.
06. Melon® Vista Visor med UV-beskyttelse (tilkøb). 
07. Patenteret magnetisk spænde for nem enhåndsbetjening.
08. 30% lavere vægt end konventionelle skalhjelme.
09.  TÜV/GS antitoksisk testet AFPS 2014 Kategori 2a (Legetøj)
10. In-Mold hightech ydre skal med forstærket polycarbonat.

Vælg mellem hele 30 varianter. 
Se udvalg på: shop.bikepartner.dk
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den stolthed, hvormed de underholdt os om ”deres” ø. Dette gav 
turen en ekstra dimension, og stemningen blev kun endnu bedre.
Vi nåede på turen til Hammershus et stop i Gudhjem, Tejn Havn, og 
Allinge. Samtidig blev der tid til at køre forbi nogle af rundkirkerne 
– et af Bornholm vartegn. 
Efter rundturen til og på Hammershus var der middag og fest på 
Hotel Siemsens Gaard, hvor foreningens formand holdt en flot tale 
for Søren Sørensen. Søren fik samtidig en fin afskedsgave i form 
af en håndsmedet cykelmekaniker-figur. Søren kvitterede med en 
takketale, som høstede stor applaus. 
Søndag morgen mødtes vi til morgenmad, inden vi begav os ud på 
hjemturen til fastlandet.
Der skal lyde en stor tak til alle deltagerne for såvel opbakningen 
på generalforsamlingen som for en rigtig god og fornøjelig tur. Vi 
vil gerne have flere med; faktisk har flere af dem, der var med for 
første gang, nævnt, at de fik meget mere ud af det end forventet. 
Dette gælder både i forhold til udbyttet af generalforsamlingen 
og værdien af det sociale, hvor man kan opbygge relationer og 
netværk.

Generalforsamlingen, dagsorden ifølge  
Danske Cykelhandleres vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Notering af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 5. Beretning om fagbladet CYKELbranchen
 6.  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og meddelelse af 

decharge
 7.  Fastlæggelse af kontingent, markedsføringsbidrag mv. i hen-

hold til det forelagte kontingentregulativ
 8. Indkomne forslag 
 9. Valg af formand
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
12. Valg af revisor
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt

Thomas Johnsen (TJ) bød velkommen til DC ś generalforsamling 
nr. 117.
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Ad 1. Valg af dirigent
TJ blev valgt som dirigent. Han tak-
kede for valget og bekendtgjorde, 
at generalforsamlingen var ret-
tidigt og lovligt indvarslet. 

Ad 2. Notering af stemme-
berettigede medlemmer og 
fuldmagter
Der blev registreret fremmøde af 
26 stemmeberettigede medlemmer. I 
generalforsamlingen deltog yderligere 
et antal ikke stemmeberettigede ledsagere.

Ad 3. Valg af stemmetællere
Jørgen Andersen, Cykel Form, Holte og Per Magnussen, Pers Cykler, 
Odense blev valgt som stemmetællere. 

Ad 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Karsten Hansen (KH) aflagde bestyrelsens beretning for 2018. Der 
var ingen spørgsmål eller kommentarer, og beretningen blev herefter 
godkendt med applaus. 
Bestyrelsens beretning kan læses på side 10. 

Ad 5. Beretning om fagbladet CYKELbranchen
Beretningen for fagbladet CYKELbranchen 2018 blev aflagt af TJ og 
blev herefter godkendt med applaus. Beretningen kan ses på side 14. 

Ad 6. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse og 
meddelelse af decharge
TJ gennemgik regnskabet for 2018 med budget for 2019. Aktiver og 
passiver blev gennemgået. 
Der var ingen kommentarer til regnskabet, og det blev herefter god-
kendt. Der meddeltes decharge til bestyrelsen.

Ad 7. Fastlæggelse af kontingent og  
markedsføringsbidrag til certificeringsordningen 
Medlemskontingentet til DC er reguleret med pristallet på 1,0%
Markedsføringsbidraget for 2019 er ligeledes reguleret med pristallet 
1,0% og bliver på kr. 510,00, som opkræves i maj 2019. 

Ad 8. Indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling.

Ad 9. Valg af formand
KH blev genvalgt som formand. Der 
var ingen modkandidater.

Ad 10. Valg af bestyrelses-
medlemmer
Henrik Schaufuss var på valg. Der 
var ingen modkandidater. Han var 

indstillet til genvalg og blev valgt 
for en 2-årig periode. 

Søren Sørensen var ligeledes på valg, 
men ønskede ikke genvalg. Kenn Skou 

Poulsen, Gilleleje Cykler, Gilleleje stillede 
sit kandidatur til rådighed og blev valgt for en 

2-årig periode.

Ad 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Rikke Jensen, Brotorvets Cykler, Næstved og Martin Christensen-
Melia, Brobike, Kalvehave stillede op som suppleanter og blev begge 
valgt for en 2-årig periode. 

Ad 12. Valg af revisor
Leib Falk Hansen fra FER, Odense genvalgtes som foreningens 
revisor.

Ad 13. Valg af 2 interne revisorer
Susanne Andersen, Hellerup Cykler, Hellerup er først på valg i 2021.
Per Magnussen, Pers Cykler, Odense er først på valg i 2022.

Ad. 14 Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
•  Generalforsamlingen 2020 ønskes bibeholdt i sin nuværende form 

med både et socialt og et fagligt arrangement, hvor medlemmerne 
kan mødes for at netværke og udveksle erfaringer og afslutte med 
generalforsamlingen. 

•  2019/2020 skal være et år, hvor der er fuld fokus på at skaffe nye 
medlemmer til foreningen.

•  Større startpakke til de nye medlemmer og større indsats for, at 
medlemmerne bruger foreningens materialer i webshoppen. 

• Vi skal arbejde henimod en GRØN linje – mere miljørigtig.
• Opgørelse af forsikringsskader på cykler til forsikringsselskaber. 
• Rådgivning om generationsskifte.

Der blev takket for gode inputs, og dirigenten takkede herefter for 
god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes.

i alle modeller!!
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elite-it.com

ELITE
SHIMANO NORDIC DENMARK 
ER NU DISTRIBUTØR AF ELITE



8    CYKELbranchen8    CYKELbranchen

5 er blevet godkendt. Skal din forretning være den næste?

Husk at Danske Cykelhandlere har etableret en overbygning på de 5 
stjerner, der pt. maksimalt kan opnås under certificeringsordningen 
”Din Cykelfagmand”.

Som ordet ”ELITE” viser, er ”DIN CYKELFAGMAND - ELITE” for de, 
der ønsker at tilhøre det øverste segment og have de ypperste pro-
cesser og arbejdsgange i branchen. Derfor stilles der skrappe krav, 
som alle skal opfyldes for at få certifikatet. Kravene er:

• Du opfylder kravene til at være 5-stjernet cykelhandler

•  Bodyscanner eller andet elektronisk udstyr til udmåling  
af stelhøjde og sæder 

• TV til servicefilm, store reklamer 

• Hjemmeside og e-mailadresse 

• Cykelparkering til kundecykler 

• Kaffe- og vandbar 

• Prøverum, hvis der forhandles tøj 

• Rensebar, ultralyd 

• Luft til kundecykler døgnet rundt 

• Profil-/firmatøj 

• Lånecykler 

• Altid gratis cykeltjek 

• IT-kassesystem 

•  Indehaver har gennemført et lederkursus af mindst en dags  
varighed

• Politik for klagehåndtering og behandling af reklamationer 

• Personalehåndbog

•  Forretningen skal afholde personalemøder med protokol mindst 
4 x årligt

Såfremt du ønsker at blive certificeret under ordningen ”DIN 
CYKELFAGMAND - ELITE”, skal du rette henvendelse til Danske 
Cykelhandlere for at få et ansøgningsskema. Når ansøgningsske-
maet er udfyldt og indsendt til Danske Cykelhandlere, vil Danske 
Cykelhandlere sørge for at du får besøg af en uvildig auditør, der gen-
nemgår din butik og dit værksted for at se, om du lever op til kravene. 

Hvis du opnår certificeringen opnår du bl.a. ret til
•  i din butik at ophænge et lækkert skilt med belysning  

og teksten ”DIN CYKELFAGMAND – ELITE” 

 og

•  at bruge ordene ”DIN CYKELFAGMAND - ELITE”  
i din markedsføring.

Et ELITE -skilt koster kr. 2.500 + moms. 
Hertil kommer udgifter til auditørbesøg.

Få certifikatet

ELITEELITEELITE
DIN CYKELFAGMAND

AF THOMAS JOHNSEN, DANSKE CYKELHANDLERE
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I samarbejde med Designworks, et selskab 

under BMW Group, satte Selle Royal sig for at 

gennemføre den første omfattende analyse og 

undersøgelse af elcykler brugere. Den skulle 

afdække brugernes præstationskarakteristika 

med henblik på at udvikle et elcykel-specifikt 

sadeldesign. Resultatet er eZONE: Den første 

sadel udviklet specifikt så den forbedrer 

komforten, oplevelsen og sikkerheden, 

når du kører på elcykel.

Designed by

 

Lookin er kombinationen af et opdateret 

design og det synlige parti med Royalgel™. 

Sadlerne er forseglede med Royal Vacuum 

Light (RVL) teknologien, der gør dem 

vandafvisende.

Selle Royal distribueres af Shimano Nordic Danmark.
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Bestyrelsens beretning for 2018
aflagt af formand Karsten Hansen på Danske Cykelhandleres ordinære 
generalforsamling den 16. marts 2019

2018 var forhåbentlig året, hvor lyset for enden af tunnelen blev 
konstant og vedvarende. Efter en række hårde år med nedgang og 
lukninger ser det nu ud til, at der er fremgang eller i hvert fald mere 
stabilitet at spore. 
Således fortæller mange af foreningens forhandlermedlemmer om 
en rigtig god sæson på værkstedet og et nogenlunde tilfredsstillende 
salg. 
Netop nysalget er det, der lader vente på sig. Her er der alligevel gode 
tendenser at spore. I hvert fald har vi på efterårets udstillinger hørt 
nærmest alle leverandørerne berette om, hvordan de nye program-
mer er blevet positivt modtaget og med en samtidig fornyet tro på 
fremtiden hos forhandlerne. Dejligt!
Meldingerne fra leverandørerne understøttes af tallene fra Danmarks 
Statistik. Det tyder på, at lysere tider venter på os. Det ser ud til, at 
cykelsalget er forbedret med omkring 6% sammenlignet med 2017, 
og at elcyklerne nu tegner sig for omkring 13% af salget. Det skal næv-
nes, at Danmarks Statistik har lavet om på inddelingen af varekoder, 
og derfor er de nuværende tal ikke direkte sammenlignelige med de 
tidligere års tal.
Også på knallertsiden er det svært at sige noget sikkert om udvik-
lingen i salgstallene. Dette skyldes, at Færdselsstyrelsen meget kort 
før årsskiftet 2017 / 2018 lagde op til en ændret praksis vedrørende 
såkaldte restkøretøjer. Denne praksisændring fik leverandørerne til 
at indregistrere en lang række knallerter lige inden udgangen af 2017. 
Mange af knallerterne var altså reelt ikke solgt, men de optræder som 

solgte i statistikkerne for 2017. Salgstallene for 2018 ser derfor meget 
små ud i forhold til året før, og det er derfor først ved udgangen af 
2019, at der kan siges noget holdbart om salgets udvikling.
Uanset hvad er det positive ved såvel elcykler som knallerter, at der 
oftest følger service med. Brugerne af de nævnte køretøjer samt den 
almindelige hverdagscyklist er ikke selvhjulpne med hensyn til ser-
vice og reparationer. Det er her, at vi har muligheden for at vise vores 
værd som fagmænd med hænderne skruet rigtigt på. 

Regnskabsmæssigt resultat
Årsrapporten og det opnåede resultat vil blive gennemgået af for-
eningens direktør senere i dag.

Medlemmerne og certificeringsordningen
Foreningen har 346 medlemmer fordelt på 313 forhandlermedlem-
mer og 33 leverandørmedlemmer. 
På generalforsamlingen i marts 2017 blev det besluttet, at alle for-
handlermedlemmer skulle være certificeret ved udgangen af juni 
2018. Dette arbejde er færdiggjort, og langt hovedparten af forenin-
gens medlemmer har taget positivt imod tiltaget. De fleste synes, at 
det er en rigtig god idé med en form for fælles identitet. Der er mere 
end nogensinde før behov for at stå sammen, hvor udbuddet og salgs-
kanalerne kun bliver større og flere.
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DET ER DA UTROLIGT, HVAD ENS  
BRANCHEFORENING KAN HJÆLPE MED!

Som medlem af Danske Cykelhandlere 
får du en lang række fordele.

Få juridisk rådgivning hos Danske Cykelhandlere

• Ansættelseskontrakter
• Personalespørgsmål og -sager
• Elevforhold
• Barselsregler
• Opsigelser

• Købeloven
• Markedsføringsloven
• Lukkeloven
• Lejeloven
• InkassoBestilling af  

butiksmaterialer

• Servicehæfter

• Salgsnotaer

• Arbejdskort

• Lejekontrakter

• Reparationsfakturaer 

• Gavekort

• Prisskilte

• Plastposer

• T-shirts

Husk at 
bruge din 

branchefor-

ening – du har 

ikke råd til 
andet!

Få adgang til fordelagtige vilkår og priser via de samarbejdsaftaler, 
Danske Cykelhandlere har på bl.a.:

• Forsikringer

• Brændstof

• Finansiering

• Måtter og hygiejneprodukter

• Hjemmesider

• Dokumenter indenfor arbejdsmiljø

• Jobannoncer

• It-programmer

• Indløsningsaftaler på betalingskort

• Kasse- og værkstedsystemer 

• Tyverialarmer, videoovervågning og tågesikring 

• Mobilpay

• Butiksinventar

Find flere gode priser på tryksager hos  www.digitaltrykodense.dk

Skal du bruge et skilt, 
der ikke blæser ned 
fra  Alpe d’Huez?

… nok ikke, men vores windsign 
kan stå ude i alt slags vejr!

Prisen er inklusiv opsætning 
samt tryk af 2 ens plakater

Prisen er ekskl. moms og forsendelse
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Vi ser da også den grønne hånd rundt om i det ganske land. Nogle 
steder på fordøren, andre steder på døren til værkstedet, nogle tredje 
steder på disken eller ligefrem klistret på gulvet. 
Både fantasien og genkendelsens glæde er stor. Vores ”nye” auditører 
Finn Tolstrup, Jørgen Bosack og Thomas Johnsen beretter i hvert fald 
om et højt niveau med flotte butikker og værksteder, som alle er med 
til at højne niveauet i branchen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for opbakningen 
til tiltaget om certificering som krav for medlemskab af Danske 
Cykelhandlere.

Politik
Arbejdet i den Cykelpolitiske Tænketank lever i bedste velgående. 
Her har vi sammen med Cyklistforbundet direkte adgang til de 
transportpolitiske ordførere i Folketinget. Med henblik på det fore-
stående folketingsvalg har vi bragt emnerne om bedre kørselsfra-
drag for cyklister, statsstøtte til indkøb af elcykel som i Sverige og 
forbud mod eller lovliggørelse af bestemte cykeludlejningsprojekter i 
Københavns og Frederiksberg Kommune på banen. 
Vi oplever – ikke mindst i den Cykelpolitiske Tænketank – at der 
bliver lyttet til fagbranchen. Noget andet er så, at ting tager tid i det 
politiske system. At opnå for branchen positive resultater kræver tid 
og tålmodighed.

Speed pedelecs
I forlængelse af punktet om politik og som en udvidelse af elcykelseg-
mentet skal speed pedelecs naturligvis også nævnes. Folketinget fik 
i 2018 sat forsøgsordningen med det nye køretøj i gang. Oprindeligt 
var der ikke tale om en elcykel, idet en speed pedelec egentlig var 
omfattet af reglerne for knallert 45. 
Med forsøgsordningen lever speed pedelec én lidt sit eget liv, og 
hvad skal vi i branchen så mene om den? Det er en svær balance: 
På den ene side giver det ”nye” transportmiddel uanede muligheder 
i forhold til f.eks. pendling og trængsel, men på den anden side er 
andre bekymrede over køretøjets potentielle hastighed. Ordningen 
bliver evalueret i maj måned 2019, hvor vi må se på erfaringerne og 
drage vores konklusioner ud fra dem.

Juridisk rådgivning
Et af de vigtigste elementer i foreningens formål og virke er den juri-
diske rådgivning. Sekretariatet har igen i 2018 givet gode råd i sager 
vedrørende personale og kunder. Det kan være alt fra formulering 
af ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og bortvisninger til 

hjælp med reklamationssager, hvor kunden indbringer sagen for 
Forbrugerklagenævnet.
Heldigvis er rigtig mange medlemmer opmærksomme på mulighe-
den for at få foreningens assistance i ofte svære og indviklede situa-
tioner, hvor det er vigtigt at få formuleret tingene korrekt.
Her stopper den juridiske rådgivning dog ikke. 2018 var året, hvor det 
gik løs med persondataforordningen. Ikke blot skal man som cykel-
handler eller cykelleverandør have formuleret og tilgængeliggjort en 
persondatapolitik for kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere 
osv. Man skal også sørge for korrekt indsamling, behandling og slet-
ning af dataene, og her kunne sekretariatet virkelig vise sit værd.
Der blev stillet skabeloner til rådighed for medlemmerne, der ad 
denne vej kunne komme i mål med den indviklede opgave. Tiden 
skal jo bruges på at drive cykelforretning og ikke på nærlæsning af 
detaljerede regler, der kræver et stort tidsforbrug at efterkomme. Det 
er det, vi har vores sekretariat til.

Samarbejdsaftaler
Foreningens medlemmer har igen i år bakket loyalt op om de samar-
bejdsaftaler, foreningen indgår. Vi har på grund af stor tilslutning fra 
medlemskredsen kunnet forhandle nogle bedre og mere fordelagtige 
vilkår på plads hos bl.a. Nets og Sparxpres. 
Planen er, at der skal komme endnu flere fordelagtige aftaler på 
plads. Dette indgår i et kommende strategiseminar, som foreningens 
bestyrelse og sekretariat afholder her i foråret.
Der skal her fra lyde en opfordring til at gøre brug af alle foreningens 
aftaler på f.eks. brændstof, forsikringer, butiksmaterialer, kassesy-
stemer og sikringsudstyr. Jo flere vi er på aftalerne, jo bedre vilkår 
kan vi opnå, og jo mere får man ud af sit medlemskab af foreningen.

Afslutning
Til sidst vil jeg gerne byde alle nye medlemmer, som foreningen har 
fået i 2018, hjerteligt velkommen. Der skal naturligvis også lyde en 
stor og varm tak til alle vores andre trofaste medlemmer, hvoraf en 
del er her i dag. Vi sætter meget pris på jeres opbakning og glæder os 
til at fortsætte samarbejdet i årene fremover.
Tak til vores konsulenter, Finn Tolstrup og Jørgen Bosack, som 
fremover også skal hjælpe medlemmerne med at blive koblet på 
samarbejdsaftalerne, såfremt det er ønsket. Konsulenterne er der for 
medlemmernes skyld – husk at bruge dem.
Også tak til Mona og Thomas for en flot indsats i sekretariatet. Der 
arbejdes hver dag på at tjene medlemmernes sag, og vi har ikke hørt 
andet, end at der hos medlemmerne er stor tilfredshed med sekreta-
riatets arbejde.

The aero road helmet.

LAZER 
BULLET 2.0:

Lazer distribueres af Shimano Nordic Danmark
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www.fer.dk

Østre Stationsvej 43, 1. sal tv. · Postbox 140 · 5000 Odense C  
Telefon 66 12 14 77 · Fax 66 13 75 66 · info@fer.dk

R e g n s k a b 
        o g  R å d g i v n i n g

• Køb eller salg af virksomhed

• Generationsskifte

• Skatterådgivning

• Økonomisk rådgivning

• Regnskabsmæssig assistance

• Revision

KontaKt  oS  foR en ufoRpl iGtende SnaK
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Beretning for fagbladet 
CYKELbranchen 2018
aflagt af redaktør Thomas Johnsen  
på Danske Cykelhandleres  
ordinære generalforsamling  
den 16. marts 2019

Fagbladet CYKELbranchen er nærmest en institution i branchen. 
Bladet er en del af fagbranchens identitet og er et vigtigt talerør. Vi 
ved da også, at såvel foreningens forhandler- som leverandørmed-
lemmer er glade for bladet.
På trods af dette har opbakningen til bladet i form af annoncer været 
vigende i 2018. Både leverandørerne og foreningens samarbejdspart-
nere har været svære at få til at indrykke annoncer. Mange bruger 
deres eget nyhedsbrev og hjemmeside til markedsføring og ser derfor 
en besparelse i ikke at annoncere i fagbladet. 
Den vigende annoncering kan ses på årets resultat for fagbladet, hvor 
vi er kommet ud med et minus på kr. 128.000. Der var budgetteret 
med et underskud på kr. 58.000. 
Dette har vi allerede taget konsekvensen af og har kontaktet samtlige 
af foreningens leverandørmedlemmer og samarbejdspartnere med 
beskeden om, at der mangler opbakning til branchens eneste fag-
blad, der henvender sig til cykelhandlerne.
Vi har redegjort for, at bladet har en stor magt og identitet – ikke 
mindst fordi det sendes til en lang række politikere, institutioner og 
myndigheder, som foreningen samarbejder med og udøver lobbyar-
bejde overfor. 
I den forbindelse har vi givet både leverandørmedlemmer og sam-
arbejdspartnere et særligt godt tilbud på annoncering her i 2019. 
Det har allerede båret frugt, idet flere leverandørmedlemmer efter 
mange års pause nu har tegnet sig for én eller flere annoncer. Vi fort-
sætter med at appellere til konstant annoncering, og forhåbentlig kan 
flere annoncer fra flere annoncører rette op på økonomien i bladet.

Udgifterne 
til trykning af 
bladet har også været 
under lup. Vi blev på sidste års 
generalforsamling bedt om at kontakte et 
bestemt andet trykkeri for at få et alternativt tilbud. 
Det viste sig, at vi hos vores nuværende leverandør får bladet trykt 
til en fordelagtig pris, og at det ikke ser ud til, at vi kan få det bedre 
eller billigere et andet sted. Vi har således også tidligere taget flere 
kontrolbud på trykningen.
Hvad angår indholdet af bladet, har vi i det forgangne år bragt en 
lang række interessante artikler. Der har blandt andet været skre-
vet om ABUS´ nye domicil i Horsens, mærkningsvirksomheden 
Varefakta og den internationale cykelmesse Eurobike.
Samtidig har vi fortsat siden, hvor leverandørmedlemmernes logo 
og brands fremgår. Dette og artiklen ”Leverandørerne har ordet” 
er noget leverandørerne har taget til sig og er virkelig glade for. Det 
knytter et stærkere bånd mellem foreningen og leverandørerne.
Til sidst tak til alle annoncører, skribenter, fotografer og grafikere, 
der sidste år har været med til at skabe et flot og professionelt blad. 
Også en stor tak til Mona, der med vanlig sikker hånd styrer annon-
cesalg, korrektur, deadlines og produktionsplanlægning med tryk-
keriet.

www.christianiabikes.com
Tlf. 56 96 67 00  info@christianiabikes.com

L A D C Y K L E R  O G  C Y K E L A N H Æ N G E R E
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Uovertruffen ventilation, optimal aerodynamik  
og minimum vægt.
Den giver rytterne de bedst mulige betingelser 
– uanset omgivelsernes karakter
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Scan-Bike
Knudlundvej 5
8653 Them
Tlf. 70 25 06 00

Hiplok D
Hiplok DC
Hiplok DX
Hiplok DXC

CSI-BIKE A/S, Egeskovvej 2A, 
8700 Horsens, Tlf. 70 22 26 26

CSI Kliklås
Ingear Clicklås
Bike Attitude Cykellås
Ingear Ringlås
Spectra Cykellås
YWS Cykellås
CSI Ringlås
CSI Ringlås, bred version
CSI Ringlås, bred version med 
kæde eller kabel
ASAMA Cykellås
Bikepartner bøjlelås
CSI Bøjlelås

Trelock GmbH
Johan Krane Weg 37
D-48149 Münster, Tyskland
Tlf. +49(0) 251/9 19 99 0

RS 430 AZ
RS 430 NAZ
RS 450 AZ
RS 450 NAZ
RS 451 AZ
RS 451 NAZ
RS 452 AZ
RS 452 NAZ
RS 453 AZ
RS 453 NAZ
BS 510
FS 500 TORO
BC 515

Shimano Nordic Denmark ApS
Søndre Ringvej 49 C
2605 Brøndby, Tlf. 69 91 16 60

Kryptonite Ring Lock
Kryptonite Evolution Mini
Kryptonite Evolution Mini LS
Kryptonite Evolution Mini 7
Kryptonite Evolution Mini 5
Kryptonite Evolution Mini 7,5 
(med flex kabel)
Kryptonite Evoluion Mini 9
Kryptonite Kryptolok STD
Kryptonite Kryptolok Mini 7
Kryptonite Kryptolok LS
Kryptonite Kryptolok Series 2 
Mini 7
Kryptonite Kryptolok Series 2 
Mini 7

Falko BV 
Kelvinstraat 16A
NL-6902 PW Zevenaar
Holland  
Tlf. +31 316 225316

Pro-Tect 419270.DK

AXA Stenman Nederland B.V.
Energiestraat 2, 
NL-3903 AV Veenendaal
P.O. Box 47
NL 3902 AA Veenendaal
Holland, Tlf. +31 318 536 220

Mustang kliklås
Axa Block XXL
Axa Defender RL
Axa Rock
Axa Solid 
Axa Solid Plus
Axa Victory
Basta RB1201
Basta RS1401
Basta RS1402
Mustang Ringlås RL/A
Axa Newton Mini Pro
Axa Newton U-Lock Pro
Basta AR 265
Basta Click3
Axa Foldable Lock 1000
Axa Linq

Bekræftet 12. januar 2018
Varefakta-deklarationen er en frivil-
lig varedeklaration, så producenter og 
importører bestemmer selv, om de vil 
deklarere varerne med Varefakta. Derfor 

er der også cykellåse i handlen uden 
Varefakta.

Er der Varefakta-deklaration på cykellåsen, dæk-
ker forsikringen ved tyveri af korrekt låst cykel.

Alle modeller på listen er afprøvet og godkendt 
efter Varefaktas regler. Der vil være modeller på 
listen, som ikke kan købes. Det kan f.eks. skyldes, 
at modellen er så ny, at den ikke er nået ud til 
forhandlerne, eller at modellen ikke importeres/
produceres for tiden.

ABUS Aug. Bremicker Söhne KG
v./ABUS-Gruppen Nordic A/S
Egeskovvej 2 A, 8700 Horsens
Tlf. 70 20 01 30

ABUS 5000 CL Protectus, kliklås
ABUS 5000 XCL Protectus, kliklås
ABUS 5000 XLH Protectus, kliklås
ABUS 5000 XCLW Protectus, kliklås
ABUS 485 Amparo, ringlås
ABUS 4850 Amparo, ringlås
ABUS 565 Shield, ringlås
ABUS 5650 Shield, ringlås
ABUS 5650L Shield, ringlås
ABUS 5850 Shield, ringlås
ABUS 5950 Pro Shield Plus, ringlås
ABUS 40U-Mini, bøjlelås
ABUS 410 Ultra/140, bøjlelås
ABUS 410 Ultra/180, bøjlelås
ABUS 410 Ultra/230, bøjlelås
ABUS 412/150 HB 170, bøjlelås
ABUS 640/135 HB 150 Granit Plus, bøjlelås
ABUS 640/135 HB 230 Granit Plus, bøjlelås
ABUS 470/150 HB 300 Granit Plus, bøjlelås
ABUS 470/150 HB 230 Granit Plus, bøjlelås
ABUS 540/160 HB 230 Granit X-Plus, bøjlelås
ABUS 540/160 HB 300 Granit X-Plus, bøjlelås

ABUS 6405/85 Bordo Plus
ABUS 6405/110 Bordo Plus
ABUS 6000/75 Bordo, løs foldelås
ABUS 6000/90 Bordo, løs foldelås
ABUS 6000/120, løs foldelås
ABUS 6000 Bordo Alarm, løs foldelås
ABUS 6010 Bordo Centium, løs foldelås
ABUS 6015 Bordo, løs foldelås
ABUS 6500/85 Bordo X-Plus, løs foldelås
ABUS 6510/85 Bordo Black Edition, løs fol-
delås
ABUS 1000/80 Granit Steel-O-flex
ABUS 1000/100 Granit Steel-O-flex
ABUS 1000/170 Granit Steel-O-flex
ABUS 1060/85 City Chain X-Plus, kædelås
ABUS 1060/110 City Chain X-Plus, kædelås
ABUS 1060/140City Chain X-Plus, kædelås
ABUS 1060/170 City Chain X-Plus, kædelås
ABUS 9808 Steel-O-Chain Plus, kædelås
ABUS 8900 IONUS, kædelås
ABUS 8210 IVEN, kædelås

Oversigt over

Cykellåse
Her finder du listen over de cykelåse, som Varefakta har testet og godkendt. De 
fleste forsikringsselskaber kræver, at din cykel er forsynet med en godkendt lås.
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Alt i prismærkningsudstyr - Prispistoler, prismærker, farveruller - Danmarks største sortiment
Er du medlem af Danske Cykelhandlere - får du automatisk 15% på alle varer i vores webshop.

Besøg www.prispistoler.dk eller giv os et ring på 43 71 81 10

PrisPistoler.dk

info@winther-bikes.com tlf: 7025 7288 
www.wintherbikes.com #wintherbikes

Et hold cykelmekanikere har bestået deres svendeprøve ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.
Danske Cykelhandlere ønsker hjertelig til lykke.

Nye cykelmekanikere

Simon Have Almfeldt, Århus - Design Cykler Aarhus, Risskov

Mathias Sinding Casted, Egå - Jensen Cykler, Århus

Jeppe Grassmé Eggertsen, Højbjerg - Hermansen Cykelsport, 
Århus

Henrik Hansen, Skagen - Fri Bikeshop, Skagen

Anders Bækgaard Jensen, Ringkøbing - Fri Cykler, 
Ringkøbing

Jonas Vincents Kristoffersen, Tranbjerg J. - Center Cykler, 
Tranbjerg J.

Nicklas Madsen, Esbjerg - Fri Bikeshop, Esbjerg

Dennis Bjerregaard Nielsen, Herning - Cykel & Autobørsen, 
Ejstrupholm

Flemming Vejs, Hobro - Vesthimmerlands Cykelcenter, Farsø

Christian Wilkens, Branderup J. - Dania Bikes, Rødekro

OXC distribueres af Shimano Nordic Danmark

OXC Display Deluxe
Article: OXFDS437
Black

i alle modeller!!
2 inches

1.5 inches

Wordmark Lock-Up

Icon Only

Stripe_MIPS.indd   1 26/11/2018   09.26
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Nye regler for varebiler  
– husk at omregistrere

KILDE: DANSK ERHVERV

Hvis du har en varebil mellem 2 og 3,5 tons tilladt totalvægt og brin-
ger varer ud til dine kunder skal bilen fra den 1. juli 2019 registreres 
til “firmakørsel” hos Skat, Motorstyrelsen. 

Sådan gør du
Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID. 
•  Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registre-

ringsnummer eller stelnummer
• Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
• Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.
•  Grunden til at bilen skal registreres til firmakørsel er nye regler for 

transport i varebiler, der træder i kraft 1. juli 2019. Så længe du kun 

kører med dine egne varer, behøver du kun lave omregistreringen 
som beskrevet ovenfor.

Alternativet til firmakørsel er “godskørsel for fremmed regning”. Det 
er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er 
knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. 
Foretager du godskørsel for fremmed regning (vognmandskør-
sel) af emner over 11 kilo pr. kolli, skal du have en tilladelse fra 
Færdselsstyrelsen og chaufføren skal gennemgå en særlig uddan-
nelse.

i alle modeller!!
2 inches

1.5 inches

Wordmark Lock-Up

Icon Only

Stripe_MIPS.indd   1 26/11/2018   09.26
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ELCYKLEN 
ALLE TALER OM
E-Fly har været på alles læber i 10 år – også 
cykelhandlernes. Med det nye 2019-program,
bliver der endnu mere at tale om.

10 ÅR OG ENDNU MERE FLYVENDE
Det er ikke kun E-Fly, der flyver. Det gør tiden også. 
I år er det 10 år siden, vi sendte E-Fly på gaden for første 
gang. Siden har vi designet og udviklet E-Fly, og gjort den til 
en af Danmarks mest populære fuldblods-elcykler. Det er vi 
stolte af. Vi er også stolte af, at flere efterspørger E-Fly. 

Hos C. Reinhardt har vi et mål om at blive cykelhandlerens 
foretrukne leverandør. Det mål kan vi kun indfri ved at skabe 
trafik og tilfredse kunder i butikkerne. Det er et succeskriterie.
Er det også dit succeskriterie, så lad os mødes til en snak om, 
hvad E-Fly kan gøre for dig, din butik – og din forretning.

FÅ EN
E-FLY-SNAK

RING PÅ TLF. 44 83 09 10 
OG FÅ EN SNAK MED EN  

SALGSKONSULENT.

C. Reinhardt as | Industriparken 21 | 2750 Ballerup | Tlf. 44 83 09 10 | E-mail: info@creinhardt.dk

Cykelbladet - E-Fly.indd   1 27/03/2019   15.13
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CYKELVIRKSOMHED

Animationsfilm skal lære  
udlændinge at cykle sikkert i København

Med en ny 
animationsfilm vil 

Copenhagen Bicycles 
hjælpe udenlandske cyklister 

med at forstå trafikreglerne, før 
de bevæger sig ud på de køben-
havnske cykelstier. Målet er en 

sikrere cykelkultur – både 
for de uvante cyklister 

og alle os andre.

“You must stay on the bicycle lane. If there is no bicycle lane, stay on 
the right side of the road”. 
Når Copenhagen Bicycles udlejer cykler fra virksomhedens butik 
i Nyhavn, sørger butikkens medarbejdere for at give udenlandske 
cyklister et grundkursus i trafikreglerne, før de bliver sluppet løs på 
byens cykelstier. 
Men når udenlandske cyklister bevæger sig ud i byen på en bycykel, 
en lånt cykel eller en hotelcykel, er det ofte uden at kende til reg-
lerne, og det skaber dagligt farlige situationer i den københavnske 
cykeltrafik. Det vil Copenhagen Bicycles nu forsøge at lave om på 
med en ny animationsfilm, som på bare halvandet minut opsumme-
rer den vigtigste viden om at cykle i København. 

Branchen har et sikkerhedsansvar
Der findes ingen officielle tal for, hvor ofte turister skaber farlige situ-
ationer eller er involveret i ulykker på de københavnske cykelstier, 
men det er et emne, der jævnligt bliver taget op i medierne. 
Det skete senest i sommeren 2018, hvor direktør for Cyklistforbundet, 
Klaus Bondam, udtalte, at cykeludlejerne har et ansvar for at klæde 
turisterne ordentligt på, inden de sender dem ud på cykelstierne, og 
det bakker Copenhagen Bicycles op om. 
”Som cykeludlejere gør vi alt, hvad vi kan, for at forberede vores 
kunder, så de ikke kommer til at være til fare for sig selv eller andre 
i trafikken,” siger Copenhagen Bicycles’ CEO og ejer Yael Bassan og 
fortsætter: ”Vi er ikke i kontakt med samtlige udlændinge, der sætter 
sig op på en cykel i København, så vi håber, at vores animationsfilm 
kan hjælpe dem, der lejer fra andre udlejere og ikke modtager vejled-
ning, før de sætter sig op på cyklen.” 

Opfordrer til samarbejde
Den nye animationsfilm kommer til at køre på skærme i Copenhagen 
Bicycles’ butik i Nyhavn, men den er også tænkt som et redskab, 

andre kan benytte sig af. Derfor stiller virksomheden filmen til rådig-
hed for turistorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre, der 
har interesse i at bidrage til sikrere cykelstier. 
”Vi håber, at filmen gennem samarbejde med andre parter kan nå ud 
til så mange udenlandske cyklister som muligt,” siger Yael Bassan.

Om animationsfilmen 
Animationsfilmen er skabt af animator Simone Tufvesson (tufves-
son.work) for Copenhagen Bicycles med hjælp fra Casper Aarup 
Rasmussen (caarup.dk). Den er speaket på engelsk og fås med 
undertekster på engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk, spansk, 
kinesisk, japansk og russisk.  Filmen stilles frit til rådighed for turistor-
ganisationer, uddannelsesinstitutioner, medier og andre relevante 
parter, der vil være med til at bidrage til større sikkerhed på byens 
cykelstier. 

Om Copenhagen Bicycles 
Copenhagen Bicycles er en socialøkonomisk, bæredygtig virksom-
hed med fokus på rummelighed og diversitet. I 2018 vandt virk-
somheden Københavns Erhvervspris for sit arbejde med at skabe 
bæredygtig turisme i byen og med at gøre København til en attraktiv 
storby for turister. Virksomheden lejer sine cirka 2500 cykler ud fra 
sin butik i Nyhavn, fra mere end 20% af Københavns hoteller og 
gennem samarbejdspartnere som International House, Københavns 
Erhvervshus og LifeX. Desuden tilbyder Copenhagen Bicycles gui-
dede cykelture og events samt reparerer kundecykler i butikken og 
hos en række virksomheder. 

Kontakt
For udtalelser til citat eller for spørgsmål og aftaler om brug af 
videoen:  CEO og ejer Yael Bassan, tlf. 6128 9436

PRESSEMEDDELELSE
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Solstråle
historie

NORDEN er ikke en cykel i traditionel 
forstand, selvom den værner om klassiske 

dyder og designtraditioner. NORDEN er 
designet til at få folk i tale. Det har den fået.

Også cykelhandlerne.

FREMTIDENS RETROCYKEL
NORDEN er Danmarks, vel nok, mest populære retrocykel. 
Designet har vundet international anerkendelse og det ikoniske 
billedunivers har fra starten udfordret forbrugerne og sat gang i 
fantasien, snakken og salget. Det er vi stolte af. Vi er også stolte 
af, at flere og flere efterspørger NORDEN. 

Hos C. Reinhardt har vi et mål om at blive cykelhandlerens 
foretrukne leverandør. Det mål kan vi kun indfri ved at skabe
trafik og tilfredse kunder i butikkerne. Det er et succeskriterie.
Er det også dit succeskriterie, så lad os mødes til en snak om,
hvad NORDEN kan gøre for dig, din butik – og din forretning.

HØR
MERE OM
NORDEN

Ring på tlf. 44 83 09 10
og få en snak med en 

salgskonsulent.

C. Reinhardt as | Industriparken 21 | 2750 Ballerup | Tlf. 44 83 09 10 | E-mail: info@creinhardt.dk

Cykelbladet - NORDEN.indd   1 27/03/2019   15.59
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Medlem af

Formand
Karsten Hansen
Karstens Cykel-  
og Knallertservice
Valgt på generalforsam-
lingen i 2019 for 1 år
Tlf. 74 62 85 00
karstenscykler@mail.dk

Bestyrelsesmedlem 
Henrik Schaufuss
Bikes'n'parts  
- Schaufuss Cykler
Valgt på generalforsamlin-
gen i 2019 for 2 år
Tlf. 86 81 73 38
bossen@billigecykler.dk

Næstformand
Jens Hoseassen
Fri BikeShop
Valgt på generalforsam-
lingen i 2018 for 2 år
Tlf. 65 31 78 22
jh5800@fribikeshop.dk

BESTYRELSEN

Bestyrelsesmedlem
Hans Henrik Lund
Fri BikeShop Taastrup
Udpeget af Fri BikeShop
Tlf. 28 29 71 41
hhl@kit-danmark.dk 

K
ilde (T

he B
ike E

urope C
alender)

VELKOMMEN I DC  
TIL NYT MEDLEM

Holms Cykler, Patrik Holm, Store Torvegade 59, 
3700 Rønne.

DC ØNSKER VELKOMMEN I FORENINGEN

Eurobike
Friedrichhafen, Germany
4. - 7. september 2019

Bike Expo
Moscow, Russia
6. - 7. september 2019

Cykelsportmesse
Roskilde, Danmark
9. - 10. november 2019

Intermot
Cologne, Germany
30. september  
- 4. oktober 2020

Messekalender  
2019
Nationale og internationale udstillinger

Pon.Bike / Gazelle Denmark A/S
Baltorpbakken 14 · 2750 Ballerup

Tlf. 20 75 99 20
henrik.thomsen@pon.bike

www.pon.bike

BRANDS
Cervélo, Focus, Kalkhoff, Gazelle

A.Winther A/S · Rygesmindevej 2 
8653 Them · Tlf. 7025 7288

info@winther-bikes.com
www.wintherbikes.com 

CYKLER
Ladcykler, Budcykler, Urban cargo, El, 

Cykelanhængere, Trehjulere

Marker Scandinavia ApS
Ledreborg Alle 10 · 4320 Lejre

Tlf. 7022 8075
info@marker-scandinavia.com
www.marker-scandinavia.com

BRANDS
SELLE ITALIA, ORBEA, CAMPAGNOLO, 

COLNAGO, LIZZARD SKINS, GAERNE, VAR  

Shimano Nordic Denmark 
Søndre Ringvej 49C, 2605 Brøndby 

Tlf. 69 91 16 60 
infodk@shimano-eu.com
www.shimano-nordic.dk

BRANDS
Shimano, Lazer, Science in Sport, OXC, 

PRO bikegear, Vittoria, Kryptonite, 
Knog, Selle Royal, Brooks, Pearl Izumi, 

Bikefitting.com, Park Tool

Bestyrelsesmedlem
Kenn Skou Poulsen
Gilleleje Cykler
Valgt på generalforsam-
lingen i 2019 for 2 år
Tlf. 48 30 38 10
gillcykler@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Hansen
Cykelsmeden
Udpeget af Bike&Co
Tlf. 38 11 34 28
kh@csmeden.dk

The Fang multi-tool is a must have in 
your pocket, on and off the bike. It’s 
lightweight, compact, versatile and 
just might be your new best friend.



Danske Cykelhandlere tilbyder 
sine leverandørmedlemmer at få 
navn og logo med på denne nu faste 
side i fagbladet CYKELbranchen. 
For at få navn og logo med i bladet 
skal man som leverandørmedlem 
blot sende os en mail med de rele-
vante informationer. Mailen skal 
sendes til info@danskecykelhand-
lere.dk. Danske Cykelhandlere vil 
gerne takke leverandørmedlem-
merne for opbakningen til forenin-
gens arbejde.

Danske Cykelhandleres  
leverandørmedlemmer

H.F. Christiansen A/S · Hvidemøllevej 9-11
8920 Randers NV · Tlf. 8642 3333

info@hfchristiansen.com
www.hfchristiansen.dk

BRANDS
Avenue, Bike by Gubi, Centurion,  
MBK, Nishiki, Principia, Raleigh, 

Taarnby, Winther

Vangard Retail A/S · Navervej 12 
7451 Sunds  · Tlf. 9629 2110

retail@vangard.dk
www.vangard.dk

MÆRKER
Cykeltøj, Svedundertøj, Løbetøj, Team Tøj 

Cycle Service Nordic 
Emil Neckelmanns Vej 6 

5220 Odense SØ · Tlf. 6599 2411
info@cycleservicenordic.com 
www.cycleservicenordic.com

VAREMÆRKER
SRAM, RockShox, Avid, Truvativ, Zipp, 
Quarq, Muc-Off, Tacx, Fizik, Schwalbe, 
Crankbrothers, Uswe, XLC, Spanninga, 

Michelin, absoluteBLACK

Trek Danmark
Søren Nymarks Vej 15, 8270 Højbjerg

danmark@trekbikes.com
www.trekbikes.com

BRANDS
Trek, Electra, Bontrager

ABUS-Gruppen Nordic A/S
Egeskovvej 2A
8700 Horsens
Tlf. 7020 0130

 
mobil@abus-nordic.com  

www.abus.dk

BikeToyz Aps
Bakketoften 18, 8541 Skødstrup

Tlf. 86990058
Info@biketoyz.dk
www.biketoyz.dk

BRANDS
CUBE, MAVIC, ENVE,  

ORTLIEB, FOX, LEZYNE

Giant Danmark
Stormandshøjen 28 · 4000 Roskilde

Tlf. 72302055
knygaard@giant-europe.com
www.giant-bicycles.com/dk

BRANDS
Giant og Liv

Ebsen Danmark A/S · Industriparken 8 
6500 Vojens · Tlf. 7454 1819

info@ebsenbikes.dk
www.ebsenbikes.dk

BRANDS
Bottecchia, Ebs, Frappe,  

Kreidler, Remington 

ERKI ApS · Nr. Lindvej 28 
7400 Herning · Tlf. 9722 4111
mail@erki.dk · www.erki.dk 

VAREMÆRKER
Mango, DexShell, Matt, Legion, Chiba, 
Ashima, Oxford, Mint, Rock Oil, Mitas, 

Union, Sealskinz, LS2, Willex

FC Engros - København 
Westend 7 · 1661 København V 

Tlf. 3321 4985 · kontakt@fc-engros.dk

DIN LOKALE GROSSIST
Førende mærker i cykeldele og  
tilbehør centralt i København

Scan Bike · Knudlundsvej 5 
8653 Them · Tlf. 7025 0600

scan-bike@email.com 
www.scan-bike.dk

MÆRKER
GT cykler, pedaler, hjelme, låse, værktøj 

Søndergaard & Sønner · Fabrikvej 3 
8260 Viby J · Tlf.8628 1022

sond-son@bikesond.dk · www.bikesond.dk

MÆRKER
BASIL – BBB – CST – SR – Klickfix 

Schwalbe – CLARK – YEPP – HIGH5 
THULE - SMART

STM Sport A/S · Bjørnholms Alle 4
8260 Viby J · Tlf. 8614 1400

stm@stm-sport.dk
www.stm-sport.dk

VAREMÆRKER
Camelbak, Carinthia, Gerber, Wileyx, 
Tatonka, Montane, Silva, Sealskinz, 

Isbjörn of Sweden, Tasmanian TIGER

Christiania Bikes
Brogårdsvej 1 

3700 Rønne · Tlf. 56 96 67 00 
sale@christianiabikes.com 
www.christianiabikes.com 

BRAND
Ladcykler 

Storm Denmark I/S
Agerhatten 16B, Indgang 3 

5220 Odense SØ · Tlf. 66 11 90 55 
info@storm-denmark.dk 
www.storm-denmark.dk 

BRAND
Rodi hjul, Casco hjelme, Fastrider  
tøj – tasker og kurve, Bike Ribbon 

Styrbånd, Stella Azzurra componenter

Kildemoes A/S · Albanievej 7
 Nr. Lyndelse 

5792 Årslev · Tlf. 6390 2620
info@kildemoes.dk 
www.kildemoes.dk

CYKLER
Børn, Dame, Herre, El og Tilbehør 

Reelight ApS · Hasselager Centervej 11.1 
8260 Viby J · Tlf. 8674 2490

info@reelight.com 
www.reelight.com

LYGTER
Cykellygter med magneter 

GripGrab ApS · Literbuen 11
2740 Skovlunde · Tlf. 3583 1648

mail@gripgrab.com · www.gripgrab.com

MÆRKER
Handsker, hovedbeklædning,  

skoovertræk, sokker, warmers, HI-VIS

Borandia ApS · Dan Holme 13 
3660 Stenløse · Tlf. 4710 7172 

borandia@borandia.dk 
www.borandia.dk 

BRANDS
Merida, Continental, UVEX, Exustar, 

KMC, Sicpack, Magura

C. Reinhardt as 
Industriparken 21 
2750 Ballerup  
Tlf. 4483 0910
info@creinhardt.dk 
www.c-reinhardt.dk 

VAREMÆRKER
E-Fly, Norden, Cultima, Raam, Benno, 

Atran Velo, Bluegrass, Chaoyang, 
Elvedes, Giordana, Met, Mixbike, 

Pedro’s, Selle San Marco, Sigma, Tifosi, 
Topeak, Trelock, Vittoria.

Bjarne Egedesøe A/S · M.P. Allerups Vej 69
5220 Odense SØ · Tlf. 6316 8001

info@egedesoe.dk · www.bikersbest.dk

BRANDS
Alé, Bell, Blackburn, BoBike, Camelbak, 

Durban, FSA, Giro, Morgan Blue, Pinarello, 
Polisport, Rudy Project, Scope, Speedplay, 
Supacaz, SuperB, Vision, Vredestein, Xplova 
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www.webshop.hfchristiansen.dk

FØLG WINTHER

     @winthercykler
     @winthercykler
www.winther-cykler.dk

WINTHER SUPERBE 1

• KVALITETS ELCYKEL
• 3 ÅRS GARANTI PÅ MOTOR
• OP TIL 5 ÅRS GARANTI PÅ BATTERI
• DANSK ELSYSTEM

EN ELCYKEL UDVIKLET I SAMARBEJDE MED ÆLDRE SAGEN

12.499,-
VEJL. UDSALGSPRIS
FRA KR.

INKL. STANDARDBATTERI

DET SIKRE VALG

• WINTHER SUPERBE 1 FÅS MED FRONTMOTOR •


