
 

Nyhedsbrev TCM juli 2017 

Nu står sommerferien for døren, men vi skal da lige have en opdatering omkring rigets tilstand, eller måske 

nærmere TCM. 

Som altid når vi går ind i sommerferieperioden kan det være en udfordring at få planen med 

turledere til at gå op i en højere enhed. Der kan derfor, igen i år, ske det, at der ikke er en 

turleder til tirsdagstræningen. I plejer jo altid at finde en løsning og det er vi også sikre på der 

sker i år. De som tager teten som ferieafløsere, og selvfølgelig også andre, må også gerne 

overveje, om de også fremadrettet vil tage rollen som turleder fra tid til anden. Klubben skal 

nok hjælpe i gang, med de erfaringer vi har. 

Søndag den 18. juni var der klubtur rundt om 

Isefjorden. Turen er også kendt som de fire 

færger, hvor der købes en billet som gælder til 

de fire færger der sejler på Isefjorden. Det var 

en tur på 100 km igennem smukt natur, og 

med indlagte pauser på færgerne. Der blev 

også tid til at nyde frokost sammen og en 

enkel is undervejs. Vi var desværre udsat for 

et uheld undervejs og jeg vil i den forbindelse 

slå et slag for sikkerheden.  

Alle kører selvfølgelig med cykelhjelm, men vi vil også kræve at alle der kører i TCM har en eller anden form 

for ID med. Det kan være et gammelt sygesikringskort hvor man har påført telefonnummer på en 

kontaktperson, hvis uheldet skulle være ude. Det kunne også være et armbånd som det vi giver i præmie, 

se nedenfor. 

Det er ikke for at male en vis person på væggen, men det er vigtigt at vi tager vore forholdsregler, kører 

disciplineret, er opmærksomme og i øvrigt følger anvisninger fra turlederen. 

Sommerferiekonkurrence: 

Selv om der er ferie ved vi at der bliver cyklet, også selv om det ikke lige sker i Tune og omegn. Vi vil derfor 

gerne have et billede af jer, naturligvis i TCM klubtøj, rundt fra de steder hvor i cykler. Om det er fra toppen 

af Alp d’Huez eller yderste mole i Thyborøn er ikke væsentlig, det kunne bare være sjovt at se hvor mange 

steder vi får vist trøjen. Vi lægger modtagne billeder ud på 

hjemmesiden til en afstemning og starter en lille konkurrence. 

Det billede som flest stemmer på som årets bedste vinder et ID 

armbånd, graveret med personlige oplysninger. Billeder sendes 

til cykelmotion@tune-if.dk 

Vigtige datoer 

20. August Klubtur til Kongsøre med efterfølgende grill 


