
 

Nyhedsbrev TCM september 2017 

Vi er nu kommet ind i september måned og således den sidste måned hvor vi har fast tirsdagstræning. Vi vil 

dog gerne holde gryden i kog og det vil, for dem der har lyst, stadig være mulighed for at cykle sammen 

søndag. Vi vil i år prøve at starte MTB op i vintersæsonen. Vi starter op søndag den 1/10 kl. 10. Koncepter 

er at vi kører en frisk tur i Hedeland, ca. 2 timer, vender vi retur til klubhuset hvor vi nyder på en kop kaffe 

eller te. Der vil komme mere information på facebook. 

 Tur til Kongsøre 

Igen i år har vi været i Kongsøre og omegn på vores 

klubtur. Der var fin tilslutning med ca. 20 deltagere. A, 

B, C og D hold var alle repræsenteret på turen og som 

vanligt cyklede vi forskellige distancer , men blev 

færdige nogenlunde samme tid. Herefter stod den på 

grill og hygge ved en af bålpladserne. Vi var begunstiget 

af, næsten, sommervejr og havde i det hele taget en 

hyggelig dag. Vi kan kun opfordre til at endnu flere 

melder sig til næste år 

Funktionalitet på hjemmesiden vedrørende 

søndagsture 

Da vi kan konstateres at denne ikke længere bruges i 

noget nævneværdigt omfang, har vi besluttet at vi 

flytter denne mulighed til facebook gruppen 

”Træningsforum for TCM”. Vi er helt på det rene med at 

alle ikke er på facebook, men løsningen skal ses som et 

tilbud.  

Vi vil her lave søndagstræningen som arrangementer, man kan tilmelde sig. I og med tilgængeligheden og 

nemheden ved at bruge facebookgruppen og de faciliteter der stilles til rådighed i dette, er meget 

nemmere og er det vores håb i bestyrelse at mange vil begynde at benytte dette igen. Da facebookgruppen 

”træningsforum for TCM” er en lukket gruppe, opfordrer vi alle medlemmer til at anmode om at blive 

medlem af den. 

Stjerneløb 

Søndag den 3. september blev der afholdt stjerneløb i et helt fantastisk vejr. Der var 10 deltagende ryttere 

som gjorde en stor indsats. Vi kørte igen med vores handikapsystem, så alle kan konkurrere sammen. I kan 

se resultaterne på hjemmesiden.  Efter løbet var der kaffe og kage i klubhuset, en hygge lig søndag 

formiddag. Næste år håber vi at kunne tiltrække flere til ldt konkurrence og efterfølgende hygge. 

 

 



 

Afslutning 

Tirsdag den 26. september kører vi sidste tirsdagstur for i år. Vi holder fast i vores efterhånden, 

velafprøvede koncept. Det vil sige at vi cykler en relativ kort tur på omkring 1 time. Herefter samles vi i 

klubhuset, hvor formanden vil gøre status på sæsonen. TCM giver en sandwich, ligesom der vil være en øl 

eller sodavand, men det er nødvendigt at bestille sandwichen på forhånd. For at bestille og vælge 

sandwich, tryk her 

Vigtige datoer 

5. September Tirsdagstræning fra 17:30 - 19:30 

26. september afslutning med efterfølgende klubmøde 

1. oktober  kl 10 MTB starter op 

 

https://doodle.com/poll/kw7am558m5fy8qgn

