
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Formanden har ordet 
 
Kære alle 
 
Hermed en opdatering på lidt forskellige ting. 
 

Tøj 
 
Så har vi endelig fået designet på plads. Det nye tøj kommer til at se sådan ud. Benvarmere bliver i samme 
design som ærmerne. 
 

 

  

 

 
 
 

 
 



 
Da vi jo har fået et meget flot sponsorat af Superbrugsen i Tune, er vi i bestyrelsen blevet enige om at 
tilbyde kr. 200 i rabat pr medlem. Det fordrer dog at man køber en af overdelene, da det er her 
Superbrugsen navn og loge fremgår. Vi håber dog kraftigt til at man BÅDE køber bluse og shorts. Priserne 
nedenfor er prisen EKSKL rabatten på kr. 200 pr medlem. Man vil således kunne få et sæt tøj (bluse og 
bukser for 748 kr.) hvilket er meget billigt. Tøjet er fra Giordana. Vi har i bestyrelsen besluttet at vi 
opgraderer puden i standardbukserne til at være puden fra deres Pro serie. Den giver bedre komfort, og er 
med Aloe Vera, der skulle betyde at man f.eks. ikke behøver at anvende buksefedt. Vi skal som minimum 
bestille 5 stk. af hver enhed. Skulle vi stå i en situation hvor der mangle en eller 2 enheder i f.eks. en buks 
kigger vi i bestyrelsen på at købe lidt hjem til lager.  
 
Sommerprodukter Pris 

Kortærmet Jersey - Men's - Med refleks lomme  433,- 
Kortærmet Jersey  - Women's - Med refleks lomme 433,- 
Bib Short - Men's  515,- 
Bib Short - Women's 515,- 
 
Vinterprodukter 

Langærmet Thermal Jersey – Unisex 599,- 
Thermal Bib Tight lange – Unisex 621,- 
Vinter Jakke - Unisex (Varmeste jakke - temperatur -5 - 5+) 1158,- 
Vindfront Jakke - Unisex (Mellemvarm jakke - temperatur 0 - 10+) 1090,- 
Vindfront Jakke - Unisex (Efterårs/forårs jakke - temperatur 8+ - 15+) 891,- 
Regn Jakke - Unisex (Tynd "skal" jakke - Vindtæt og vandafvisende) 931,- 
 
Diverse 

Thermal Armvarmere – Unisex 193,- 
Thermal Benvarmere – Unisex 250,- 
 
Tøjprøvning 

 
Der vil være mulighed for at prøve tøjet nu på torsdag (6/5) mellem klokken 18-20 og igen på mandag 
(10/5) mellem klokken 18-20. Det vil foregå i det lille mødelokale ved siden af halmandens kontor i Tunehal 
3. Husk mundbind og brug håndsprit ved standerne .   
 

Kontingent 
 
Hvis du ikke allerede har betalt kontingent- så husk at betale kontingent i dag. Angiv jeres navn i betalingen, 
så er det lettere for kassereren.  Betalingen gøres ved at overføre kr. 250 til TCM’ konto reg nr. 2280 - 6284 
656 707  
Husk også at udfylde formularen på vores hjemmeside . https://tune-if.dk/afdelinger/cykel-
motion/indhold/information/indmeldelse-og-kontingent/ 
 

Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen afholdes mandag den 31/5 klokken 19.00 i lokalet over hal 2. Forslag til 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 17/5 klokken 19.00. Forslag sendes pr mail 
til formanden på cykelmotion@tune-if.dk  
 
 

Turledere 
 
En ny turleder har meldt sig til B-holdet. DET ER BARE DEJLIGT. Men vi kan sagtens bruge flere. Så meld dig 
gerne til en turledertjans. Det vil være 1-2 gange om måneden. Er du interesseret, så kontakt formanden. 



 

Datoer for 2021 (Med forbehold for ændringer pga Corona) 
 

• Enkeltstart. (Del af sommerkonkurrencen) Tirsdag den 11/5-2021 klokken 18.00 
• Stjerneløb. (Del af sommerkonkurrencen) Søndag den 6/6-2021 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. 
 

 
 
   
 


