Den 9. Marts fylder Allan Poulsen 70 år, men er
still going strong.
Allan Poulsen startede sin sportslige løbebane på
Odense Cyklebane i 1948, hvor han som 2 årig kørte sine
første omgange på Odense Cyklebane.
Siden har han kørt rigtig mange omgange, som rytter, og selv om Allan ikke nåede den
absolutte verdenselite, var han en rytter som mange modstander
frygtede. Det var godt nok ikke så tit han vandt løbene, men
rigtig ofte tog han 2. Pladsen, for var der nogen der kunne snage
med hjem, og meget ofte vidste han hvem der vandt løbene, og så sætter man sig selvfølgelig
på hjul af vinderen, og så bliver man ofte nr. 2.
Senere i livet kan man så til gængæld ikke klantre ham for at ligge på hjul, nej så har det i
stedet været førertrøjen han har haft på.
Som træner på Odensebanen var han meget aktiv, og vi er mange der har haft glæde af han
evner som træner, først i Odense, senere som juniorlandstræner, hvor han sikrede Danmark
et verdensmesterskab i 4000 meter holdløb.
Senere fandt han interesse i Cykle-cross og MTB sporten, hvor han hjalp Henrik Djernis med
at sikre flere verdensmesterskaber.
Ud over at være en god træner kunne han også massere, oplært af sin far, Jørgen Poulsen, og
det var selvfølgelig både godt og skidt for cykelsporten.
Fodbolden fik tag i hans evner som massør, først OB, senere landsholdet, herrerne, så blev det
kvinderne – så fik håndboldkvinderne også nys om Allans evner, så var det også dem der
skulle serviceres.
Ja og undervejs har mange andre klubber og enkeltpersoner haft stor glæde af hans massage.
Nu har han godt nok skippet de fleste hold, men er stadig tilknyttet fodboldlandsholdet.
MEN selv om han har arbejdet med alle de top atleter, glemte han aldrig cyklebanen, glemte
aldrig børnene.
Han har været formand i en del år, lavet skoleturneringen, taget mange initiativer i Cykling
Odenses interesser.
Ikke mindst her hvor vi har fået den nye cyklebane i Odense, har han været yderst aktiv – i
førertrøjen – med at sikre at skolebørnene kan komme ud og opleve cyklebanen. Han har
skabt 3 skoleturneringer, og Cykleskolen. Skoleturneringens form er at fire klasser mødes fra
kl. 9.00 til ca. 13.00 med cykling på cyklebanen, og to forhindringsbaner. Når så der har være
mellem 30 og 40 klasser gennem, har man de fire bedste klasser som så køre en finale, med
top stemning i hallen.

Cykleskolen er hvor der kommer en klasse ud, og har to timer. Her har Allan skabt et godt
samarbejde med atletikklubben, så de også er med, og så deler man klassen, og giver børnene
ca. 20 min på cyklebanen og 20 min. med atletik, og sådan skifter de gennem de to timer.
Skoleturneringerne er for 6. – 7. – 8. Klasserne, cykleskolen er for 5. Til 9 klassetrin
Ja det slutter ikke her, for så har han også skabt Skolegårdsbesøg for 0. Til 4 klasse, hvor vi
kommer ud med en lille forhindringsbane, som skal hjælpe børnene med at blive sikre i
trafikken, ved at blive bedre til at håndtere deres cykler.
Og oven i alt dette er Allan bare en humørbombe, så er man sammen med ham kan man bare
ikke være i dårligt humør.
Cykling Odense fejre Allan med en reception
Sted:
Tidspunkt:
Sted:

Søndag den 19. Marts
kl. 13 – 15.
I cykling Odenses klublokale
Højstrupvej 9 – 5200 Odense V.

Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Cykling Odense – Odense Cyklebane.

