
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

1. maj var en våd omgang 
Det kunne lyde som et interview med en der 
var på vej hjem fra majfest i Fælledparken, 
men er blot en beskrivelse af vores 
tirsdagstræning. På trods af hvad der vel ikke 
kan betegnes som andet end møgvejr, regn, 
kulde og blæst, var der alligevel 9 
medlemmer som dukkede op og trodsede 
vejret luner. Heldigvis har metrologerne lovet 
bedring, så der er håb forude. 
 
 

Enkeltstart 
Maj er også måneden hvor vi starter vore sommeraktiviteter i form af en enkeltstart. Vi vil 
gennemføre enkeltstarten efter samme princip som sidste år, det vil sige at vi forventer at A, B og 
C holdet deltager. Enkeltstarten vil være 7 km, så alle kan være med og vi vil igen regne med 
handikapsystem, så vi holder et stort spændingsmoment. 
 

Hallandsåsen 
I sidste nyhedsbrev havde der desværre 
indsneget sig en fejl med datoen til vores 
traditionelle tur til Hallandsåsen. Ture til 
Hallandsåsen foregår den 3. juni og vi 
håber at mange vil deltage. Vi vil gerne 
oprette forskellige ture, men det kræver 
selvfølgelig at der er nok deltagere til et 
hold. Vi håber at kunne have to eller tre 
ruter på ca. 40. 60 og 90 kilometer. Uanset 
længden skal man regne med at der er 
lange stigninger, så gearingen på cyklen 
skal svare til forholdende. 
 
Ved tilmelding kan man angive om man kan køre, eller ønsker et lift. Hvis man kan køre skal man 
angive hvor mange man kan have med inklusive cykler. Som altid deles man om udgifterne i bilen, 
men som noget nyt vil klubben give et mindre tilskud. Tilmelding foregår her. Sidste frist for 
tilmelding er den 27/5. 
 
Vi forbeholder os ret til at aflyse hvis vejret er dårligt. 
 

Overvejer du cykelferie? 
Overvejer du om en cykelferie er noget, kan du hente inspiration på denne side. Der er cykelferier 
overalt i verden hvor der er sørget for det hele. Bagagen transportens fra hotel til hotel, der er 
færdige ruteplaner mm. Det eneste man selv skal er at træde i pedalerne. 
https://www.velociped.de/en.html 
 
Det var ordene for denne gang, vi ses til træning 
 
 


