
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Foråret er på vej 
 

Kalenderen siger marts, og dermed er det officielt forår. Det 

betyder også at vi snart skal ud på cyklen igen. Mere præcist om 

cirka 4 uger. Det bliver dejligt at komme ud, og se hvad vinterens 

anstrengelser på spinningscyklerne har givet. Sikkert er det, at 

første cykeltur er tirsdag den 07 april klokken 17.30 fra 

klubhuset. Bemærk at vi kører 17.30 i hele april for at det ikke er 

for mørkt inden vi er færdige. MEN HUSK LYGTER. Nu er så også 

et godt tidspunkt af få renset cyklen, smurt diverse led og andre 

bevægelige dele, samt bestilt og skiftet eventuelle dele der måtte trænge. Check også om hjelmen er klar til 

en ny sæson. Og kom så med det varme forårsvejr. Vi er klar! 

 

PS som noget nyt år vil vi hver den første tirsdag i måneden mødes i klubhuset bagefter til en kop kaffe / 

the. Vi håber i alle vil prioritere dette. 

 

Turledere 
 

Uden turledere ingen ture, og mon ikke vi alle kan blive enige om at det vil blive lidt kedeligt hvis det skulle 

blive tilfældet. Der er vi ikke helt endnu, men vi er meget presset på antallet af turledere. Det gælder på 

alle hold. Specielt på B holdet hvor vi lige PT kun har 1 turleder. Men også på A og C mangler vi flere. Så hvis 

du sidder og tænker at det kunne måske være noget for dig, så tøv ikke med at tage fat i formanden, vi 

sørger for en intro, og vi sender dig også afsted på turlederkursus hos DGI. Konsekvensen kan være at vi på 

enkelte ture, ikke har turledere.  

 

Kontingent 
 

Det er nu også tid til at der skal betales kontingent. Det gøres ved at overføre kr. 250 til TCM’ konto reg nr. 

2280 - 6284 656 707. Husk at angive dit navn med både fornavn og efternavn i betalingen, ellers bliver det 

svært for kassereren at se hvem der har betalt og hvem der ikke har. Husk kontingent for nye medlemmer 

er 700 dkr som inkluderer en cykeltrøje, så spred endelig ordet så vi kan få nye medlemmer ombord. Som 

ny kan man køre med et par gange og prøve det før der skal betales endelig kontingent. 

 

Kvindehold 
 

Skal TCM have et rent kvindehold? Kender i nogen, eller kender i nogen der kender nogen der godt kunne 

tænke sig at køre på racercykel sammen med andre kvinder? Så påtænker vi at starte dette op til foråret. Vi 

vil dog gerne høre om interessen inden, så send endelig en besked til formanden på Cykelmotion@tune-

if.dk og angiv navn email mm. Vi sørger for intro til det at cykle i hold og hos TCM, samt stiller med en 

turleder så vi kan få holdet i gang. Spred ordet og lad os se om vi kan få det hold op at stå.  

 

  

 



Sommerkonkurrencen og mødepoint 
 

Mødepointkonkurrencen fortsætter uændret som sidste år. Sommerkonkurrencen har lige som sidste år en 

enkeltstart og et stjerneløb. Derudover udvides den i år med et holdløb. Mere info omkring dette senere. 

Belært af sidste års erfaringer vil alle 3 løb afholdes på en tirsdag (og ingen af dem vil være i sommerferien), 

og vi fortsætter selvfølgelig med vores handicapsystem, så vi alle kan køre med, uanset hvilket hold man 

hører til. Derudover indfører vi også muligheden for at vinde sommerkonkurrencen selvom man skulle 

være forhindret i et af løbene (udebliver man fra 2 kan man ikke vinde). Det gøres ved et beregnet 

gennemsnit af de øvrige deltagers tid fra ens eget hold (A,B,C,D)  

 
Vigtige datoer for 2020 sæsonen: 
 

• ENKELTSTART. Tirsdag den 5/5-2020 kl 17.30 (Del af sommerkonkurrencen) 

• BRYGHUSTUREN. Søndag den 7/6 klokken 09.30 ved klubhuset. Klokken 12.00 ved Herslev Bryghus 

• STJERNELØB. Tirsdag den 9/6-2020 kl 18.00 (Del af sommerkonkurrencen) 

• DE 4 FÆRGER A/B hold og C hold. Søndag den 28/6-2020. Fælles morgenmand klokken 09.00 ved 

Kirke Hyllinge hallen. Cirka kl 10 kører A/B i et hold og C i et hold 

• SOMMERAFSLUTNING. Tirsdag den 23/6-2020  

• HALLANDSÅSEN Søndag den 23/8-2020 mødes ved klubhuset kl 9 

• HOLDLØB Tirsdag den 25/8-2020 (Del af sommerkonkurrencen. Mere info senere) 

• KONGSØRE Søndag 13/9-2020. Afgang klokken 09.00 fra klubhuset 

• SÆSONAFSLUTNING 29/9-2020 

 

 

Vel mødt til en ny og dejlig sæson 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

  

 

 


