
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Nu er vi kommet godt i gang med efteråret og det er efterhånden halvanden måned siden vi holdte 
sæsonafslutning. Traditionen tro blev vinderne af pointkonkurrencen og sommer konkurrencen 
afsløret. 
Pointkonkurrencen, det vil sige flest 
fremmødegange tirsdag, gik i år til Peter Dam 
Johansen. Tillykke og godt gået. 
 
Sommerkonkurrencen bestod i år af en 
enkeltstart på 7 km og et stjerneløb på ca. 30 
km. Det er et relativt snævert felt med 11 
medlemmer, som har deltaget i begge løb. Det 
er selvfølgelig rigeligt til at finde en vinder og i 
år er vinderen Jesper Svensgaard, stort 
tillykke 

 
Top tre: 

 

 
 
 
 
 

Bestyrelsen har afhold møde og fået fastlagt vinterprogrammet og som de foregående år har vi tre 
arrangementer. 
 

• Den 15. januar afholder vi medlemsmøde, som er afdelingen generalforsamling 

• Den 26. februar går turen til Paris, Formanden fortæller om det at cykle fra Hillerød til Paris 

• I marts afholder vi mekanikeraften i klubhuset. Gør cyklen klar til sæsonen, aftalen er ikke 
helt på plads endnu 

 
Herudover gentager vi successen fra sidste år ”TCM Vinter Cup”. Vi sender særskilt info ud senere 
hvor det også vil være muligt at tilmelde sig. Prisen bliver som sidste år kr. 100 for de tre 
afdelinger, enkeltstart, Bjergløb og holdkørsel. 
 

• Vi kører den 12/1, 9/2 og 9/3 

 
Det er altid dejlig når medlemmerne kommer med gode initiativer. Henrik Larsen har taget initiativ 
til at vi også kan træne kroppen, og være klar til sæsonen, med funktionel træning. Det koster kun 
kr. 125 fra nu og indtil jul. Det foregår hver mandag i selskabslokalet under cafeen fra 16.30 – 
17.25. Tilmelding sker på http://tune-if.dk/afdelinger/gymnastik/indhold/holdoversigt/ 
 
Vi vil allerede nu annoncere at vi søger en ny kasserer, da Martin trækker sig efter at være flyttet 
fra byen. Vi vil gerne takke Martin for indsatsen. Vi har lavet nogle beskrivelser hvor vi angiver 
tidsforbrug på de forskellige opgaver der er i cykelklubben, så man ved hvad man går ind til. Vi har 
brug for en frivillig ;o), send gerne en mail til cykelmotion@tune-if.dk, hvis du vil vide mere. 

Navn Niveau Samlet t id

Jesper Svendsgaard A 01:04:08

Mart in Hansen A 01:06:00

Gert Jensen B 01:08:54


