DANSK MESTER TIL HITEC PRODUCTS

Camilla Møllebro Pedersen (foto Grooth Production)

Team Hitec Products har signert den regjerende Danske mesteren på fellesstart,
Camilla Møllebro Pedersen for neste sesong. Hun sykler i år for det Danske UCIlaget ‘Team Veloconcept’.
Vi tror hun vil passe godt inn i det gode miljøet på Hitec, og med sin agressive
kjørestil vil hun uten tvil forsterke 2018-laget. Camilla er en hardt arbeidende
allrounder, lojal hjelperytter, men tar sjansene sine når de byr seg.

DANSK MESTER TIL HITEC PRODUCTS
2017 var hennes første år som heltids-syklist. Under følger en kommentar fra Camilla
om overgangen:
«Jeg er glad for endelig at kunne fortælle, at jeg for næste sæson skifter til Team
Hitec Products.
Det er et holdskifte jeg vælger at tage, for fortsat at kunne udfordre mig selv og
videreudvikle mig som cykelrytter og menneske.
Hitec har åbnet denne mulighed for mig, og jeg tror på, at Hitec er det helt rigtige valg
for mig næste år. Holdet er veletableret og professionelt og har fornyet sig selv i takt
med den store udvikling kvindecyklingen de seneste år har gennemgået, og stadig
gennemgår. Jeg ser frem til at blive en del af dette udviklingsmiljø, som åbner nye
muligheder for mig som atlet og hvor jeg kan lære en masse fra de erfarne ryttere og
det kompetente mandskab som er omkring holdet.
Hitec teamets sammenhold, og den glæde holdet altid udstråler, inspirerer mig meget
og giver mig stor motivation og mod til at udleve nye drømme.
Mit mål for 2018 er at udforske mine kvaliteter som cykelrytter og forbedre mine
evner som hjælperytter. Jeg vil arbejde målrettet og fokuseret for at skabe store
resultater sammen med teamet.
Jeg er meget taknemmelig for de gode år jeg har haft med ryttere og staff gennem
tiden på BMS BIRN og Veloconcept Women, men ser nu med stor lyst frem til at
starte et nyt kapitel i min cykelkarriere på et nyt hold i nye omgivelser. Jeg glæder
mig til at møde mine nye holdkammerater, og blive en del af Team Hitec Products.»

Camillas profil på CQ-ranking:
http://www.cqranking.com/women/asp/gen/rider.asp?riderid=7739

Kind regards
Karl Lima
Team Manager
Hitec Products

