
 

Nyhedsbrev TCM august 2017 

Sommeren er ovre! 

Ja, sommeren er ovre, men har den overhovedet været her? Tja, det kommer an på hvordan man ser på 

det. Fremmødet på tirsdagene har været i feriemode, men der har været fremmøde hver tirsdag med alt 

mellem fem og 25 cyklister. Det har betydet sammenlægning af hold mv., men alt er taget med godt 

humør, improvisation og stor fleksibilitet. 

At sommeren går på hæld betyder også at dagene begynder at blive mærkbart kortere. Det har vi valgt at 

tage konsekvensen af og derfor ændrer vi lidt på tirsdagstræningen i september måned. Fra tirsdag den 5. 

september og sæsonen ud vil tirdagstræningen være med start kl. 17:30 og slut 19:30. Vi vil således stadig 

nå at kunne få nogle fornuftige ture uden at skulle køre i tusmørke. 

Klubtur 

Jeg vil også gerne slå et slag for vores tilbagevendende tur til Kongsøre skov. Det er en tur for hele klubben 

og der er ture for A - D holdene. Turene er tilrettelagt så vi gerne skulle være færdige på ca. samme tid og 

kan samles omkring grillen. Klubben giver pølser, brød og 

kartoffelsalat. Der vil også være mulighed for at få en dukkert i 

Isefjorden, hvis man har den slags lyster.  

Tilmelding sker her. 

Sommerferiekonkurrence fortsætter: 

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 har cyklet. 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 

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

https://doodle.com/poll/9qsmrcmvy54cd9w7

