
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Formanden har ordet 
 
Kære alle. Sidste vi sendte nyhedsbrev ud var det med dato for opstart af TCM. Så kom Corona og ændrede 
verden. Det betød selvfølgelig også ændringer for TCM. Vores lille, i det store billede, ubetydelige del var at 
forårssæsonen forsvandt. Andre har mærket det helt anderledes. Vi håber blot at alle vores medlemmer og 
pårørende har klaret sig nådigt igennem krisen. Nu er vi så småt ude på den anden side, om end mange har 
været eller er stadigvæk berørt på den ene eller anden måde.  
 
Pr dags dato, den 8/6 er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer. Det betyder at vi fra i morgen tirsdag 
den 9/6 kan komme i gang med cykelsæsonen i TCM regi. Alt er dog ikke som det plejer. Diverse Corona 
regler er stadigvæk i spil. Det betyder bl.a. at vi ikke kan bruge klublokalet, idet det for tiden anvendes af 
hjemmeplejen, der pga. afstandsreglerne ikke har nok plads i deres eget lokale. Der vil derfor i første 
omgang IKKE være adgang til toilet mm, så når vi mødes i morgen skal vanddunke mm være fyldte. Det 
betyder også at mødetavle til at krydse fremmøde af heller ikke vil være tilgængelig. Endelig opfordrer vi 
også til at man ikke giver goddag kram mm. De almindelige regler for afstand mm gælder stadigvæk.  
 
I seneste nyhedsbrev skrev vi også at vi ville mødes til kaffe efter den første træning i måneden. Det kan vi 
af ovenstående årsag heller ikke gøre lige nu. 
 
Endelig har udsættelsen også haft lidt betydning for vores arrangementer. 
 

 Sommerkonkurrencen er sløjfet i år. Det betyder at vi i år ikke kører nogen enkeltstart, stjerneløb 
eller, som det nye vi ville have kørt i år, holdløb. Alle dele vender tilbage næste år 

 Der vil ikke være mødepointkonkurrence i år 
 Der vil ikke være officielle søndagsture i TCM regi i år, men kør gerne ud sammen.  

 

Kontingent 
 
Nu hvor vi kan komme i gang, skal der også betales kontingent. En del har allerede gjort det, men hvis man 
ikke har, er det tid nu. 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. Som ny kan man køre med 2-4 gange og prøve det før der skal betales endelig kontingent. 
Arrangementer med forplejning er kun gratis for medlemmer. Alle medlemmer der endnu ikke har betalt 
bedes også udfylde formularen på vores hjemmeside der kan findes her. https://tune-
if.dk/afdelinger/cykel-motion/indhold/information/indmeldelse-og-kontingent/ 

 
Turledere 
 
Som vi skrev ud i marts - Uden turledere ingen ture. Det er Tordenskjolds soldater der står for turene. 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 af manglende 
turleder kan være at vi på enkelte ture, ikke har turledere. Se her hvad det vil sige at være turleder i TCM: 
https://tune-if.dk/media/5630/turleder.pdf 
 
 



Datoer for 2020 incl ændringer: 
 

 OPSTART. Tirsdag den 9/6 klokken 18.00 ved klubhuset i Skolegade. Turleder A-hold: Henrik 
Jørgensen. Turleder B-hold: Hugo Grand Petersen. Turleder C-Hold: Per Andersen.  

 ENKELTSTART - AFLYST 
 BRYGHUSTUREN – UDSKUDT. Var planlagt til Søndag den 7/6. Vi ser på om vi kan få den kørt efter 

sommer. Nærmere info følge efter sommerferien. 
 STJERNELØB – AFLYST. 
 DE 4 FÆRGER – KØRES   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. Tilmelding er 
nødvendig. Doodle kommer snart ud. 

 SOMMERAFSLUTNING - BIBEHOLDES. Tirsdag den 23/6-2020. Om end der kun er 14 dage til. 
Forudsætningen er selvfølgelig at vi kan komme i klubhuset. Mere info, når vi har det fra Greve 
Kommune. Kan i ikke være i klubhuset, holder vi ikke sommerafslutning i år.  

 HALLANDSÅSEN – BIBEHOLDES. Søndag den 23/8-2020 mødes ved klubhuset kl 9 
 HOLDLØB - AFLYST 
 KONGSØRE – BIBEHOLDES. Søndag 13/9-2020. Afgang klokken 09.00 fra klubhuset 
 SÆSONAFSLUTNING 29/9-2020. Vi vil dog hvis vejret tillader det, fortsætte i TCM regi oktober med, 

men sæsonafslutningen fastholdes til den 29/9 
 
 
 

 
   
 


