
 

Nyhedsbrev for Tune Cykel Motion april 2017 

Jeg har lige været en tur på landevejen i dag. Termometret sagde 3 - 9 grader, så det er lidt svært at forstå 

at det rent faktisk er forår. Vi var rigtig heldige til sæsonstart hvor vejrguderne rigtig var med os og vi var 45 

fremmødte. Herefter har vejret været noget vinteragtigt,  MEN på trods af dette har vi haft et pænt 

fremmøde på vores tirsdagstræninger og det skal I have tak for, det er sjovest når vi er mange.  Jeg vil i den 

forbindelse også lige huske på at der også køres om søndagen, og der er stadig plads til flere ;o). 

Vi er på vej ind i maj og det betyder også at vi har forskellige aktiviteter på programmet. Allerede den 9. 

maj afholder vi enkeltstart og vi vil opfordre alle til at deltage, uanset hold. Turen er på ca. 7 km og vi har 

indført et handikapsystem inspireret fra golf. Det betyder, at vi kan konkurrere på tværs af holdene, på 

trods af forskelle i tempo, så der er ingen grund til at blive væk. Der er almindelig fremmøde ved klubhuset 

hvorefter vi kører ruten igennem og derefter er der start på konkurrencen. 

Vi vil også prøve at starte torsdagstræning op som et forsøg, som løber ind til sommerferien. Konceptet er 

beskrevet tidligere, men kort fortalt, så starter vi ved klubhuset kl. 17, tager ud i nærområdet og kører 

noget træning, f.eks. intervaltræning, og returnerer til klubhuset kl. 18. Da der er tale om interval og anden 

træning vil alle kunne deltage. Første torsdagstræning er den 27. april kl. 17:00. 

Vi arrangerer også, som traditionen byder, mulighed for at komme til at køre på lidt længere stigning med 

vores tur til Hallandsåsen. Turen foregår søndag den 12. maj, og vi følger ”same procedure as last year”. 

Det vil sige at man tilmelder sig og angiver om man har mulighed for at tilbyde kørsel. Vi deler 

omkostninger til brændstof og bro og skulle nogen have firmabil skal de naturligvis ikke betale for 

brændstof. Vi arrangerer to ture, med mulighed for at stige af på den ene undervejs. Det giver mulighed for 

at køre Tur 1 ca. 40 km / 60 km eller Tur 2 på ca. 90 km. Du kan ved tilmeldingen angive forventet distance. 

Tilmelding via dette link 

Vi åbner op for bestilling af tøj igen, så vi håber at kunne få ekviperet nye medlemmer i klubfarverne. I 

samme bestilling vil klubben også bestille, således vi har et lille lager af tøj. Vi regner med at sende 

bestillingen af sted til fabrikken den 12. maj. Bestilling af klubtøj sker her. For spørgsmål vedrørende 

størrelser osv. kontaktes Danish Bike. Link 

 

Kender du nogen, der kører racer, og endnu ikke er medlem af TCM endnu, kan de blive det her. 

Vi glæder os til at se Jer på tirsdag kl. 17:55 

Hilsen bestyrelsen 

Vigtige datoer 

27. april Opstart torsdagstræning 

9. maj Enkeltstart, 7 km med nyt pointsystem 

14. maj Tur til Hallandsåsen 

18. juni De 4 færger, på tur med Pernille 

http://tune-if.dk/afdelinger/cykel-motion/indhold/info/cykeltraening-soendag/
http://doodle.com/poll/wasafsdn9cxubxwy
https://www.danishbike.dk/produkter/54-tune/
http://tune-if.dk/afdelinger/cykel-motion/indhold/info/indmeldelse/

