
 

 

Tune IF Cykel Motion
 

Kære alle 
 
2022 – Tænk vi kan starte sæsonen uden restriktioner pga Corona, og til planlagt tid. Det bliver dejligt. Hvis 
vi endvidere kan være tilsmilet at det vejr vi har i øjeblikket, ja så bliver det næste ikke bedre. 
 
  

Sæsonstart 
 
Tirsdag den 5. april starter vi op igen. Som altid i april mødes vi klokken 17.30 så vi forhåbentligt alle er 
hjemme inden det bliver alt for mørkt. Foreløbig mødes vi ved hallen (Da det er der vi har afkrydsningslister 
til fremmøde mm). Hvis vi ”fylder” for meget kan det være vi flytter tilbage til det gamle klubhus i skole – 
Husk blot at der er mange også mindre børn der skal til og fra Fodbold, håndbold osv. Så husk at trække ind 
til siden, så vi ikke fylder mere end højst nødvendigt. 
 

Kontingent 
 
Sæsonstart er også lig med kontingentbetaling. Det gøres ved at overføre kr. 250 til TCM’ konto i 
Arbejdernes Landsbank Reg. nr. 5396 konto nr. 0251769. 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. Nye 
medlemmer skal tillige udfylde formen på vores hjemmeside. https://tune-if.dk/afdelinger/cykel-
motion/indhold/information/indmeldelse-og-kontingent/ Som ny kan man køre med 2-4 gange og prøve 
det før der skal betales kontingent 
 
Tøj 
 
Vi har lidt at vores nye meget flotte tøj tilbage, så står du og mangler en bluse, et par buksere, løse ærmer 
eller ben, så kontakt en fra bestyrelsen. Endnu engang tak til Superbrugsen Tune for det flotte sponsorat. 
 

Klubhus 
 
Der er desværre ikke noget nyt på den front. Vi må se om der kan gøres noget for os små afdelinger, så der 
rigtigt kan leves op til Årets idrætsforening. 
 

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 hjelmen været tabt kan det være at den skal udskiftes.  
Endelig er det vigtigt at vi alle har cykellygter på. Der skal bare en punktering eller lignende til, så er det 
blevet mørkt inden man kommer hjem.  
 
HUSK: I Tune cykelmotion kører vi ud samlet og hjem samlet. 
  



Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen i år, afholdes ultimo april eller start maj. Mere info herom snarest. 

 
Turledere 
 
Uden turledere ingen ture – Det siger vi hvert år, men det er ikke desto mindre sandt. Vi har heldigvis fået 
et par nye medlemmer til at være turledere, Pia Lennø og Jesper Svensgaard. Tak for det. Vi har også haft 4 
afsted på DIG kaptajnskursus. De er vendt tilbage med god feedback på kurset, og vi glæder os til at nyde 
godt af det. 
 
Husk også at det suverænt er turlederen der bestemmer tempo, rute, om der kørers 1-1 eller 2 og 2 osv. Vi 
bruger også cykelstien når den er der. Vores mål er som altid ingen uheld og ingen konflikter med 
bilisterne.  
 

Datoer for 2022  
 

 Opstart. Tirsdag den 5/4 klokken 17.30 ved Tunehallen. Turleder A-hold: Henrik Gregers Jørgensen. 
Turleder B-hold: Hugo Grand Petersen. Turleder C-hold: Per Andersen. D-holdet finder som altid ud 
af det på dagen.  

 Enkeltstart. (Del af sommerkonkurrencen) Tirsdag den 3/5-2021 klokken 18.00 
 Herslev bryghus. Søndag den 29/5. Mødetid ved hallen kl. 10. eller på Herslev bryghus kl. 12. 

Klubben giver en øl/vand  
 Stjerneløb. (Del af sommerkonkurrencen) Søndag den 12/6-2021 klokken 10.00 plus socialt 

bagefter 
 De 4 færger. 26/6 klokken 08.30 Mødetid ved hallen. 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 4/9 klokken 09.00 ved hallen. 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 28/6 klokken 18.00 
 Sæsonafslutning. Tirsdag den 27/9 klokken 18.00 
 

Kære alle vi glæder os til at se jer alle til sæsonstart tirsdag den 5. april 
2022 kl. 17.30 ved hallen. 

 

Dennis Ritter foredrag 
 
INDEN SÆSONSTART har vi dog lige Dennis Ritter foredrag på Tune bibliotek  
 

MANDAG den 4 april klokken 19. Vi mødes klokken 18.45 (For alle jer der 
har tilmeldt jer arrangementet gennem TCM, så i kan få jeres billet udleveret) 

 
Læs mere om foredraget her https://www.grevebibliotek.dk/arrangementer/voksenarrangementer/dennis-
ritter-mit-tour-de-france 
 
Mvh  
 
Bestyrelsen  
 
   
 


