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Så er det allerede tid til lidt opdateringer om TCM. Torsdag den 

19/1 har vi holdt klubaften i vores klublokale. Vi er rigtig glade for 

at så mange dukkede op og håber at vi også i fremtiden vil kunne 

trække Jer ind. 

Til de som ikke deltog føler her lidt information om hvad vi egentlig 

lavede. 

Selvom det lige nu er koldt, så starter cykelsæsonen lige om lidt. Vi 

skal jo tage os ordentlig ud på landevejen, og da der er en 

produktionstid på ca. 40m dage på vores klubtøj havde vi besøg af 

vores tøjleverandør. Der var stor interesse og shoppegenet kom op i de fleste.  

Jeg vil lige kort fortælle om proceduren for bestilling af tøj. Følg dette link og tast din bestilling ind. Det er 

en fordel at registrere sig som bruger, da man så altid kan finde ordrehistorik med tøjstørrelse osv. Når der 

samlet er 10 tøjdele fra TCM vil der blive sendt en bestilling til fabrikken. Vi vil prøve at holde jer opdateret, 

så I får at vide hvornår der er ved at være deadline. Der vil først blive trukket penge fra dit betalingskort når 

du får dit tøj. Det vil sige hvis du bestiller midt på sæsonen kan der godt gå lang tid før der kommer en 

ordre afsted til fabrikken. 

Da shopping var overstået gik vi over til foredrag ved vores 

medlem Peter Burchardt. Peter holdt et rigtig godt indlæg hvor vi 

både fik god viden om sclerose godt krydret med anekdoter fra 

Peters oplevelser, dels på Post Danmarks VIP hold og dels fra 

cykelnerven. Jeg vil ikke begynde at referere indlæget, det vil ikke 

yde Peter retfærdighed, men jeg vil opfordre til at man går ind på 

cykelnerven.dk og læser mere om den gode sag Peter støtter. 

Bestyrelsen vil sige mange tak for et fantastisk godt foredrag. 

Samtidig vil vi opfordre medlemmerne til at komme med forslag til 

klubaftener. 

Aftenen blev afsluttet med information om den nye struktur i TCM, hvor vi er blevet en selvstændig 

afdeling. Som vi tidligere har skrevet mener vi det er et rigtigt skridt i udviklingen af TCM. Vi har hele tiden 

haft et rigtig godt samarbejde med TRIM, og det skal vi også have fremadrettet. Vi vil gerne takke Fritz for 

god hjælp i processen med at udskille TCM fra TRIM. 

Det var, næsten, alt for denne gang. Jeg vil opfordre til at besøge hjemmesiden som vi vil opdatere med 

information løbende. I løbet af kort tid vil I kunne finde den under afdelinger, men indtil videre skal man ind 

under TRIMs hjemmeside, men jeg indsætter lige et link. 

Vigtige datoer, følg hjemmesiden for opdateringer: 

29. januar Deadline for bestilling af tøj til sæsonstart 

7. marts Mekanikeraften i klubhuset, info følger 

1. april Kaptajn/ holdlederkursus  

4. april Sæsonstart kl 18:00 

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

18. juni De 4 færger, på tur med Pernille 

 

https://www.danishbike.dk/produkter/54-tune/
http://tune-if.dk/afdelinger/cykel-motion/indhold/forside/

