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Sommer 
Sikke et sommervejr vi har haft indtil nu. Trods en 
tvivlsom start på sæsonen så har vi da fået en fantastisk 
cykelsæson allerede.   
 
Vi begynder også så småt at starte på sommerferie, og 
derfor vil vi, som alle de foregående år, ikke køre med 
fast turleder. Ligeledes vil der måske enkelte gange være 
behov for at slå hold sammen, men det plejer jo at køre 
fint.  
 
 

 
 
Sommerkonkurrence 
Vi har afholdt første del af sommerkonkurrencen, nemlig enkeltstarten. Der var rigtig fin tilslutning 
med 22 startende. Resultatet beregnet med handikapsystemet ser sådan ud: 
 

Navn Hold  Tid  Handikap  Resulterende tid Placering 

Jesper Svensgaard A  00:10:48  00:00:00  00:10:48 1 

Per Andersen C  00:12:52  00:02:00  00:10:52 2 

Martin Hansen A  00:10:56  00:00:00  00:10:56 3 

Jørg A  00:10:59  00:00:00  00:10:59 4 

George Hansen A  00:11:10  00:00:00  00:11:10 5 

Ole Rasmussen A  00:11:12  00:00:00  00:11:12 6 

Henning D  00:15:13  00:04:00  00:11:13 7 

Hugo B  00:12:14  00:00:58  00:11:16 8 

Martin Nielsen C  00:13:17  00:02:00  00:11:17 9 

Thomas Blume A  00:11:19  00:00:00  00:11:19 10 

Claus P. Nielsen A  00:11:23  00:00:00  00:11:23 11 

Steen Bekke A  00:11:24  00:00:00  00:11:24 12 

Conny Hansen B  00:12:25  00:00:58  00:11:27 13 

Dan Blume A  00:11:30  00:00:00  00:11:30 14 

Thomas Larsen A  00:11:34  00:00:00  00:11:34 15 

Jesper Pedersen B  00:12:35  00:00:58  00:11:37 16 

Anni Andersen C  00:13:46  00:02:00  00:11:46 17 

Torben Schmith A  00:11:58  00:00:00  00:11:58 18 

Michael Ditlav A  00:12:05  00:00:00  00:12:05 19 

Jan Hansen B  00:13:28  00:00:58  00:12:30 20 

Gert Jensen B  00:13:28  00:00:58  00:12:30 21 

Kim Skovbo C  00:15:46  00:02:00  00:13:46 22 
 
 
 
 



 

Sommerferieafslutning 
Som et nyt tiltag vil vi i år afholde et socialt 
arrangement. Tirsdag den 26. juni vil vi først cykle en 
kort tur på en time og derefter vil vi mødes i klubhuset til 
grill, lidt at drikke og generel hygge. Klubben betaler for 
arrangementet og for at sikre vi hverken køber for 
meget eller for lidt vil vi bede om tilmelding til 
arrangementet på dette link. 
 
Vi forbeholder os ret til at opkræve kr. 50 hvis man er 
tillmeldt og ikke dukker op. 
 

 
Sommerferiekonkurrence 
Igen i år vil vi have en sommerkonkurrence og igen i år 
gælder det om foto af medlemmerne i klubtrøjen, hvor 
man end holder ferie. Det væsentlige er ikke hvor 
billedet er taget, Hamborg, Hammel eller Himalaya, 
bare send billederne til cykelmotion@tune-if.dk 
Der vil være fine præmier. 
 
 
GDPR  
Ja, det er vi som forening også nødt til at forholde os til. 
Vi vil derfor bede Jer om samtykke til at anvende 
billeder mv. Det skal siges at generelle 
stemningsbilleder, f.eks. en gruppe cyklister på ved op 
ad en bakke må anvendes, også uden samtykke. 
 
Vi vil dog gerne have et samtykke fra Jer, så vi vil sætte pris på om i sender en mail til 
cykelmotion@tune-if.dk med emnet ”Samtykke GDPR” og nedenstående tekst eller trykke HER : 
 
Jeg giver hermed samtykke til at billeder, videoer mm der er taget som en del af træning eller på 
anden måde deltagelse i arrangementer arrangeret af Tune Cykelmotion, må bruges af Tune 
Cykelmotion på hjemmeside og Sociale medier der administreres af Tune Cykelmotion. Tune 
Cykelmotion må ikke på nogen måde videregive sådant materiale uden mit skriftlige samtykke. 
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