
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Formanden har ordet 
 
Kære alle 
 
11/3-2020 lukkede Danmark ned pga Corona. Det betød en afkortet sæson for TCM. Her et år senere har 
Corona lige så stor betydning og indflydelse på vores liv og dagligdag. Dog er vi forsamlingsmæssigt bedre 
stillet end sidste år, da vi må være op til 25 personer i en gruppe. Det betyder at sæsonen starter tirsdag 
den 6/4-2021. Som tidligere år starter vi 17.30 da det bliver hurtigt mørkt. Helt uden restriktioner bliver det 
dog ikke. Vi kan IKKE bruge klubhuset, ligesom vi i bestyrelsen henstiller til at man ikke giver et kram osv. 
Husk også at holde fornuftig afstand til hinanden. Forsøg også at man så vidt muligt samler sig i det hold 
man regner med at køre. A,B,C og D. Normalt slutter vi ved klubhuset, men turlederen bestemmer hvor 
turen slutter, så vi undgår at mødes for mange samme sted. I praksis kommer vi nok på forskellige 
tidspunkter, så slutstedet kan sagtens være ved klubhuset, men som sagt er det turlederens beslutning.  
 

Tøj 
 
Vi har i bestyrelsen drøftet nyt tøj. Vi mener at tiden er moden til noget opdateret tøj. Vi kommer til at 
vælge noget i tøj i nogle lidt mere neutrale farver, formodentligt i overvejende blå og hvid. Mere om priser 
muligheder mm senere. Vi håber med det nye tøj at imødekomme flere medlemmers ønske om noget 
funktionelt tøj i nogle andre farver end det vi har i dag, og vi håber at mange vil tage mod tilbuddet. Det 
nye tøj (Trøje), vil også være det nye medlemmer tilbydes. 
 

Klubhus 
 
Vi er desværre blevet opsagt i vores nuværende klubhus, da kommunen selv skal bruge hele huset til 
hjemmeplejen. Det betyder at vi ikke vil have et sted at holde klubarrangementer, Generalforsamling mm. 
Vi arbejder på muligheder sammen med hovedforeningen, Trim og Krocket, men for nuværende er vi fra 
1/4 hjemløse. Det er vi selvfølgelig kede af, og håber vi finder en holdbar løsning snart. Vi bibeholder dog 
indtil videre klubhuset i Skolegade som vores startsted. 
 

Cykeltjek, hjelm, lygter og en lille vigtig regel 
 
Sæsonstart er også ensbetydende med at det er nu at cyklen skal checkes. Dele skal måske udskiftes, 
kæden og andre bevægelige dele smøres, dækkene pumpes osv. Især vigtigt også at få tjekket bremserne, 
således så cyklen er helt sikker og klar til at bevæge sig sikkert når vi kører i grupper under træningsture. 
Lige så vigtigt er det at hjelmen checkes. Har den været i jorden skal den udskiftes. Se evt her hvordan 
hjelmen indstilles. https://www.cyklistforbundet.dk/alt-om-cykling/guides/saet-hjelmen-rigtigt/ Der er 
også nogle sikkerhedskrav til hjelmen. Disse kan findes her https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-
fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm 
Endelig er det vigtigt at vi alle har cykellygter på. Der skal bare en punktering eller lign til, så er det blevet 
mørkt inden man kommer hjem. Specielt her i starten hvor det bliver hurtigt mørkt. Har man en ringklokke 
der kan sættes på er det også fordelagtigt, da vi herved bedre kan give lyd fra os når vi skal overhale under 
træningsturene.  
 
HUSK: I Tune cykelmotion kører vi ud samlet og hjem samlet. 
  



Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen i år, bliver virtuel. Den afholdes mandag den 19/4 klokken 19.00 Tilmelding ved at 
sende en mail til cykelmotion@tune-if.dk med emnet Tilmelding generalforsamling. Den skal være 
formanden i hænde senest torsdag den 15/4 klokken 20.00. Tilmeldte vil herefter modtage en 
mødeindkaldelse med et link til teammødet. 
 

Bestyrelse 
 
Bestyrelsen reduceres yderligere med et medlem, da Søren Sewohl ikke modtager genvalg efter han har 
ydet en stor indsats i mange år. Det betyder at vi er nede på 3 medlemmer. Vi skal bruge gerne 2 
medlemmer mere. Hvis ikke vi finder flere bestyrelsesmedlemmer kan konsekvensen være at vi må 
nedlægge TCM, hvilket vi meget nødigt vil, så henvend jer gerne til formanden hvis i skulle have lyst til at 
give en hånd med. Vi har 4-5 bestyrelsesmøder om året, og ellers består arbejdet mest i afholdelse af de 
forskellige arrangementer for klubbens medlemmer. Så det er et begrænset tidsforbrug der skal bruges, og 
det er ganske hyggeligt at arbejde sammen i bestyrelsen. Der kan ses her lidt mere om hvad vi bruger tiden 
til https://tune-if.dk/afdelinger/cykel-motion/indhold/tidl-topmenu/om-os/funktioner-i-tcm/ 
En vigtig post er også at vi skal bruge en revisor til gennemgang af regnskabet. Det skyldes at TCM 
omdannes fra et udvalg til en decideret forening under Tune IF. 
 

Kontingent 
 
Det er blevet tid til kontingentbetaling. 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 er det næsten 
umuligt for kassereren at se hvem der har betalt. Husk kontingent for nye medlemmer er 700 dkr som 
inkluderer en cykeltrøje. (NB. Nye medlemmer skal kun betale kr 250 som alle andre da vi som omtalt 
andet steds er på udkik efter nyt tøj, og det ikke giver mening at man køber en trøje nu med gammelt logo 
mm)  
Som ny kan man køre med 2-4 gange og prøve det før der skal betales 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/ 
 
Vi håber at i alle vil være med til at få dette nyhedsbrev ud til tidligere medlemmer, som så igen kan 
komme med i Cykelmotionen. Sidste år mistede vi små 20 medlemmer pga Corona, og på grund af GDPR 
har vi ikke længere deres data og kan ikke tage kontakt til dem. Vi håber derfor på jeres hjælp. Et yderligere 
opråb er også at sprede rygtet om TCM til folk der ikke før har været medlemmer, men enten cykler selv 
eller tænker på at begynde at cykle. Jo flere medlemmer vi kan få, jo nemmere er det også for os at få 
stablet aktiviteter på benene med deltagere nok til at det giver mening. Så vi har behov for hjælp til at få 
spredt budskabet om TCM.  
 
 
Turledere 
 
Uden turledere ingen ture. Det er igen i år 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 ikke kan stille med turleder på enkelte ture, og at holdet derfor selv må arrangere turen.  
Se her hvad det vil sige at være turleder i TCM: https://tune-if.dk/media/5630/turleder.pdf 
Kære medlemmer vær med til at hjælpe og bevare at vi kan have turledere på alle vores ture. Dette er et 
opråb om hjælp, og her vi er mest sårbare i kommende sæson.  
 

  



MTB 
 
Vi er så heldige at have fået mulighed for at få MTB ind i TCM også. Det er nogle rutinerede MTB folk her 
fra Tune der gerne vil være med. Vi forestiller os at det kan være et fast hold der kører MTB om tirsdagen, 
men det ligger ikke helt fast endnu. Mere om dette senere. 
 

Datoer for 2021 (Med forbehold for ændringer pga Corona) 
 

 Opstart. Tirsdag den 6/4 klokken 17.30 ved det tidligere klubhus i Skolegade. Turleder A-hold: Claus 
Prehn. Turleder B-hold: Hugo Grand Petersen. Turleder C-Hold: Peter Dam-Johansen. 

 Enkeltstart. (Del af sommerkonkurrencen) Tirsdag den 4/5-2021 klokken 18.00 
 Stjerneløb. (Del af sommerkonkurrencen) Søndag den 10/6-2021 klokken 10.00 plus socialt 

bagefter (Hvis vi har et sted af holde det og Coronarestriktioner tillader det) 
 Holdløb. (Del af sommerkonkurrencen) Søndag den 29/8-2021 klokken 10.00 plus socialt bagefter 

(Hvis vi har et sted af holde det og Coronarestriktioner tillader det) 
 Herslev bryghus. Søndag den 5 september. Mødetid ved det tidligere klubhus i Skolegade kl 10. 

eller på Herslev bryghus klokken 12. Klubben giver en øl/vand  
 De 4 færger. 27/6 klokken 08.30 Mødetid ved det tidligere klubhus i Skolegade. Morgenmad ved 

kirke Hyllingehallen klokken 09.15. Afgang kl 10. Kirke Hyllingehallen. Der køres i A/B og C hold hvis 
muligt 

 Kongsøre. Søndag den 19/9 klokken 09.00 ved det tidligere klubhus i Skolegade. Fælles afgang til 
Kongsøre strand. Der grilles pølser/brød efterfølgende. Der køres i A,B,C og D hold. Der er distancer 
og højdemeter til alle. 

 Sommerafslutning. Tirsdag den 29/6 klokken 18.00 
 Sæsonafslutning. Tirsdag den 28/9 klokken 18.00 
 
Vi håber at der er nogle der på eget initiativ vil prøve at få en tur til Hallandsåsen op at stå, ligesom vi 
håber at deltagelse i f.eks Skjoldnæsholmløbet kan komme på tale. Vi giver et tilskud på kr 50 pr 
medlem. Eneste krav er at man stiller op som et TCM hold. 
 
Vi havde planlagt at der efter den første tirsdagstræning i måneden ville være efterfølgende 
kaffe/øl/vand i klubhuset, men den mulighed er for nuværende lagt på hylden, indtil vi finder et sted at 
være. 
 
Det har vist sig svært at få samlet et fælles TCM hold i weekenden, så det er bestyrelsens håb at man 
kan gøre dette f.eks den første søndag i måneden. Mødetid klokken 09.00 ved klubhuset. Første gang 
den 2/5-2021.  

 

Kære alle vi glæder os til at se jer alle til sæsonstart tirsdag den 6. april 
2021 kl. 17.30 ved det tidligere klubhus Skolegade 9. 

 
 
 
 
   
 


