
 

Nyhedsbrev for Tune Cykel Motion marts 2017 

Så er det lige om lidt om lidt vi starter op på en ny sæson og jeg er sikker på at der er mange der glæder sig 

til at få cyklen luftet. Det er næsten samme billede, som når køerne bliver sat på græs efter vinteren. Meget 

energi og glæde slippes fri (undskyld ;O))  

Bestyrelsen ser virkelig frem til den kommende sæson af flere 

forskellige grunde. Først og fremmest på grund af træningen 

sammen med Jer, og det er også første år, hvor vi skal stå på 

egne ben. Som I har kunnet se henover vinteren har vi haft et 

højt aktivitetsniveau og vi er rigtig glade for, at I har støttet op 

om initiativerne. Vi har haft foredrag med Peter Burchard, 

Mekanikeraften med Capitani Bike og i den kommende tid har vi 

Go Stil kursus i samarbejde med DGI, se særskilt invitation. 

 Alt dette uden vi overhovedet har været på landevejen endnu. 

Herudover afholder vi turlederkursus, så vi sikrer at vi gør vores til at vi er sikre i trafikken. 

Vi vil som noget nyt prøve at starte træning torsdage, m,en kun en enkelt time. Det vil foregå i 

nærområdet, f.eks. en rundstrækning, hvor der kan trænes bakke, interval eller lignende. 

Kvindehold? Er der basis for at vi kan starte et decideret kvinderacer hold op? Kender I kvinder som gerne 

vil ud på racer, men som ikke synes at det vi tilbyder lige nu er attraktivt, så giv os gerne besked. Hvis vi 

arbejder hurtigt og får tilkendegivelser hurtigt, vil vi kunne tilbyde en plads til en turleder på vores 

kommende kursus.  

Vi glæder os rigtig meget til at se Jer på landevejen 

Hilsen bestyrelsen 

  

Vigtige datoer, følg hjemmesiden for opdateringer: 

28. marts God stil på cyklen, DGI arrangement i klubhuset 

4. april Sæsonstart kl 18:00 

9. maj Enkeltstart, 7 km med nyt pointsystem 

14. maj Tur til Hallandsåsen 

18. juni De 4 færger, på tur med Pernille 

 


