
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Formanden har ordet 
 
Kære alle 
 
Hermed et nyhedsbrev på falderebet af ude sæsonen. 
 

Tøj 
 
Tøjet er kommet hjem og udleveret til langt de fleste. Nogle få mangler at få det. Skriv en mail til 
formanden på cykelmotion@tune-if.dk og aftal afhentning. 
 
Vi har lidt af det nye tøj på lager, så hvis du tænker ”Pokkers jeg fik ikke bestilt, så har vi nedenstående på 
lager. Priserne med Rødt fratrækkes kr. 200 fra nedenstående pris, da vi jo var så heldige at SuperBrugsen i 
Tune har sponseret et flot beløb. Ønsker man at prøve / Købe, så kontakt formanden på 
cykelmotion@tune-if.dk  
 
Artikel Pris Størrelse 

(4WP) 2020 Vero Pro Kortærmet Jersey - Men's - Med refleks lomme 433 2 x XL og 3 x XXL 
(4WP) 2020 Vero Pro Kortærmet Jersey  - Women's - Med refleks lomme 433 2 x L 
(4WP) 2020 Vero Pro Bib Short  - Women's - Cirro W  515 3 x L 
(4WP) 2020 Langærmet Thermal Jersey - Unisex 599 1 x L og 1 x XL 
2020 Thermal Bib Tight - Unisex - Cirro  621 1 x XL og 1 x XXL 
(4WP) 2020 Thermal Armvarmere - Unisex - FULD PRINTED 193 1 x M og 2 x L 
(4WP) 2020 Thermal Benvarmere - Unisex - FULD PRINTED 250 3 x M og 2 x L 

 
Vores vintertøj er kommet og afhentes i dag hos leverandøren. Mere info om udlevering i næste uge. 
 

Kontingent 
 
Et par stykker mangler stadigvæk at betale kontingent. Check lige med kassereren hvis du er i tvivl om du 
har betalt. Angiv jeres navn i betalingen, så er det lettere for kassereren.  Betalingen gøres ved at overføre 
kr. 250 til TCM’ konto reg. nr. 5396 Kto 0251769 
 
Husk også at udfylde formularen på vores hjemmeside . https://tune-if.dk/afdelinger/cykel-
motion/indhold/information/indmeldelse-og-kontingent/ 
 

Kongsøre 
 
Så er det tid til vores årlige tur til Kongsøre der foregår søndag den 19/9. Der vil som altid være ture for A, 
B, C og D hold (hvis vi er nok til at køre hvert hold). Efterfølgende mødes vi til grillpølser og brød. Kaffe/the 
skal man selv medbringe. Tilmelding er derfor nødvendig på følgende doodle. Sidste frist er torsdag den 
16/9 klokken 20.00. Vi håber at så mange som muligt vil deltage 
 
https://doodle.com/poll/cbmamenr2vmg572b?utm_source=poll&utm_medium=link 
  



Sæsonafslutning 
 
Så nærmer udendørsafslutningen på racercykel sig. Som altid slutter vi af med en sandwich efter en tur på 
cirka 1 times kørsel. Da vi skal bestille mad, er tilmelding nødvendig på følgende doodle 
 
https://doodle.com/poll/6ackz2scdpuehzks?utm_source=poll&utm_medium=link 
 
Vi sætter pris på hvis i vil udfylde den, også selvom i IKKE deltager. Husk at hvis man ikke har udfyldt den er 
der ikke sandwich mm… 
 
Sidste frist for besvarelsen er fredag den 24/9 klokken 16 
 

MTB i TCM regi 
 
Så kan vi endelig tilbyde MTB i TCM regi. Nedenstående er sat på Facebook på ”Det sker i Tune” samt ”Tune 
IF TCM side” 
  
Hej alle cykelinteresserede i og omkring Tune, 
Nu hvor Sommersæsonen på landevejen nærmer sig sin afslutning, kan vi som noget nyt tilbyde 
Søndagsture på Mountainbike i Tune IF Cykelmotion. 
I første omgang vil der være Søndagstur hver anden søndag kl. 1010 fra Hallen. Vi vil primært tage i 
Hedeland og køre på forskellige spor og stier alt efter niveau på dagen. Turene kommer til at vare cirka 2 
timer. 
Første tur vil være Søndag d. 10.10, kl. 10.10, hvor Christian Rahbæk Knudsen vil være turguide.  
Vi ser frem at mødes med jer, skriv hvis der er nogen spørgsmål, usikkerhed eller andre afklaringer. 
Mountainbikesporten er i stor vækst i hele Danmark, det samme er arbejdet med at bygge de spor vi cykler 
på. I Tune´s baghave, Hedeland, er der for kort tid siden kommet rigtig godt gang i opbygningen af officielle 
spor.  
Det vil Tune IF gerne være en del af, og samtidig vil vi også gerne kunne tilbyde MTB til alle vores 
medlemmer. 
Vi har derfor oprettet et Mountainbike udvalg i TCM. Udvalget består af Lars Lakner, Brian Misimi og 
Christian Rahbæk Knudsen og Ole Rasmussen, der alle har kørt MTB i mange år  
 

Herslev Bryghus Tur 
 
Denne blev gennemført søndag den 5/9. Der var desværre kun fremmødte til C holdet, men de havde til 
gengæld en fantastisk tur med godt vejr, og Dejligt koldt øl efterfølgende. Husk at møde op til turene.   
 

 


