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Bestyrelsens side
af Bjarne Skov

Så er denne sæson ved at løbe ud, og en ny starter.
Det har været en sæson, hvor klubben haft mange aktiviteter, ja sikkert det
år, hvor vi har haft mest travlt med at arrangere forskellige aktiviteter.
Der er stadig et par stykker, inden den nye sæson starter. Vi mangler
champagneløbet den sidste dag på året, hvor vi ønsker hinanden et godt
nytår, og Vintercup finalen den 1. søndag i marts måned, hvor der kommer
omkring 500 deltagere. Derfor bør du allerede nu sætte kryds i kalenderen
og være behjælpelig, så deltagerne får en god og positiv oplevelse. Kommunen har også valgt at støtte klubben økonomisk til dette løb.
Den 17. januar har vi klubaften, hvor I medlemmer har mulighed for at
komme med forslag til, hvor klubben skal bevæge sig hen, de kommende
år. Vi vil også fortælle lidt mere om det møde, Henry og jeg har været til
med DCU. Så det er vigtigt, at du møder op denne aften.
Der er 9 medlemmer som har rundet ”det skarpe hjørne” i 2012, hvor klubben har været på besøg, og afleveret 2 flasker vin.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til de medlemmer, sponsorer og alle andre,
som var med til at gøre klubbens jubilæum til en rigtig hyggelig dag, samt
tak for alle de flotte gaver vi har modtaget i den anledning.
Bestyrelsen vil til sidst gerne ønske dig og din familie

en rigtig glædelig jul og et godt nytår !!
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Tillykke med
fødselsdagen
DECEMBER

23. Lars W. Sørensen

16. Jens Chr. Hansen

20. Arne Larsen

25. Søren D. Jensen

17. Anker Tarpgaard

28. Tina H. Johannsen

26. Annette Dyhr

24. Launy Luckmann

30. Mathias Andresen

26. Carsten B. Hansen

25. Sofie H. Andresen

30. Susanne Nielsen

29. Rune Svendsen

29. Joachim S. Møller

31. Rasmus H. Andresen 30. Bjarne Blaavand
31. Andreas Tarpgaard

MARTS
FEBRUAR

JANUAR

02. Johanne Ahrendt

01. Sonja R. Hansen

02. Trine Halskov

01. Tove Bladt

03. Finn Lassen

03. Allan Mortensen

10. Sara Feddersen

03. Leif Lausten

05. Lisa Halskov

15. Jonas H. Skov

06. Bo M. Hjelm

08. Asger Frank

17. Benny Detlefsen

06. Jørgen Smedegaard 11. Elin Lassen

17. Hans Hansen

10. Signe L. Jensen

11. Carsten Paulsen

17. Mary Jørgensen

16. Torben Roth

12. Bjarne Skov

18. Poul Erik Derlich

16. Pernille H. Skov

15. Annie Brøndberg

VELKOMMEN I KLUBBEN
Johanne Ahrendt, Sønderborg
Hans Jørgen Bladt, Nordborg
Tove Bladt, Nordborg
Jacob Bladt, Nordborg
Mogens Christensen, Sønderborg
Finn Iversen, Hørup
Tina H. Johannsen, Broager
Jan Olesen, Sønderborg
Kirsti M. Olesen, Sønderborg
Jørgen Smedegaard, Hørup
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indkalder til GENERALFORSAMLING i klubhuset
Onsdag den 6. februar kl. 19:00
Dagsorden iflg. vedtægterne:
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forgangne år
Pkt. 3 Forelæggelse af revideret regnskab 2012 til godkendelse, samt
særskilt Alssundløbet-regnskab til orientering
Pkt. 4 Budget for 2013 til orientering
Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
Pkt. 6 Fastlæggelse af kontingent for 2013
Pkt. 7 Valg: a) bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Arne Larsen, Jørgen
Christensen og Henry Frederiksen
b) best.suppleant—nuværende Finn L. og Bjarne K.
c) 2 revisorer, samt 1 rev. Suppleant
Pkt. 8 Nedsættelse af div. udvalg efter generalforsamlingens og bestyrel
sens ønsker:
Turudvalg, på valg er:Lars W.Sørensen,Thomas Riemer + 1 for et år.
+ 1 suppleant for 1 år
Husudvalg, på valg er: Steen Jørgensen, Torben Anker Hansen
+ 1 suppleant for 1 år
Seniorudvalg, Webudvalg og Bladudvalg.
Pkt. 9 Eventuelt
Forslag, herunder vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dvs.. senest onsdag den 23. januar 2013
Regnskabet er tilgængeligt 8 dage før generalforsamlingen
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ÅBENT HUS DEN 18. NOVEMBER
i forbindelse med jubilæet
Vi havde en rigtig god dag til vort Åbent Hus-arrangement.
Der kom mange gratulanter (ca. 50-60), både naboklubber, andre cykelklubber, sponsorerne, Sønderborg Kommune repræsenteret ved borgmesteren, medlemmer af klubben samt mange andre.
Ikke mindst selve kunstneren havde taget turen til Sønderborg for at være
med til afsløringen og fejre dagen sammen med os.
Det blev vi vældig glade for.
Det er kunstneren Gesche Nordmann og formanden Bjarne Skov, der gør
klar til afsløringen.
Os, der har set det, synes det er et flot billede, gi’r lige det sidste prik over
i’et—og passer perfekt til rummet.
Selvom der bliver sendt taksigelser ud, vil vi også her sige TUSIND TAK til
alle for opmærksomheden og de flotte gaver.
En stor tak skal også lyde til de mange frivillige hjælpere på denne dag.
Bestyrelsen
Cyklemotion Sønderborg

Benny er udnævnt til klubbens bedste
blyantspidser - Hans Hansen hjælper..

På side 8 ser I maleriet>>

Så gøres der klar til det store øjeblik– afsløring af maleriet !
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ÅBENT HUS FORTSAT……

Kunstneren Gesche Nordmann efter afsløringen.
De cyklister med flag, er den nuværende formand og de tidligere formænd,
men det er lidt svært at se, især da billedet her ikke er i farver.
Derfor opfordrer bestyrelsen alle, der endnu ikke har set det, til at komme
ned i klubben for at tage det i nærmere øjesyn.
På forsiden, som er i farver, kan man se, at kunstneren er blevet inspireret
af klubhusets beliggenhed.
Tæt ved vand, det kuperede terræn på den modsatte side (det er der, vi
cykler) og så den blå himmel.
På kunstnerens hjemmeside og facebook, ligger allerede omtale og billeder fra vores Åbent Hus.
På vores egen hjemmeside: cms-soenderborg.dk, kan I også se artikel og
alle billederne.
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VINTERCUP 2012/2013
RESULTATER FOR DE FØRSTE 2 AFDELINGER
NAVN

1. AFD.

2. AFD.

Lars/
Carsten

28. pl.

deltog
Ikke

Henry/
Finn

10. pl.

deltog
ikke

Jørn/
Klaus

8. pl.

9. pl.

Rikke/
Hanne

1. pl.

deltog
ikke

3. AFD.

4. AFD.

5. AFD.

SAMLET

Så fik vi gang i Vinter-cup’en, og som sædvanlig så klarede vores pigehold
sig rigtig godt. Gad vide, om de igen skal på skamlen ?
3. afd. afholdes af MC Baghjulet, Middelfart den 6. januar 2013
4. afd. afholdes af Bramming CM den 3. februar 2013
5. afd. afholdes af Cyklemotion Sønderborg den 3. marts 2013
BLADREDAKTIONEN
vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for i år og ønske jer alle en
rigtig GOD JUL og et godt NYTÅR !!
Der kom desværre ikke så mange indlæg fra medlemmerne som håbet, men det kan forhåbentlig ændre sig til næste år. Dem der kom, er
vi rigtig glade for!
Det gør arbejdet lidt lettere, når der er flere der vil skrive lidt (eller bare fortælle lidt), så det hele ikke kun hænger på redaktørerne.
Vi samler gerne trådene og skriver i bladet, men der kan jo smutte
nogle vigtige ting, som burde kunne læses i bladet.
Hilsen Rikke og Henry
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Gendarmstiløbet
af Henry

Den 11. november afholdt vi vores årlige Gendarmstiløb.
Der var tilmeldt 41 fra både os selv og fra hele området. Sågar fra Fyn!
Efter en gang morgenkaffe og briefing, var alle klar til start kl. 9:00.
Der blev vist hurtigt skabt nogle huller, da de ankom til depotet i Egernsund (under broen) i flere hold. Op til en halv time fra de første til de sidste.
Alle kom godt til Padborg, dog måtte nogle med i følgebilen hjem , resten
tog landevejen Padborg-Sønderborg, undtagen Bent Kastrup og Jørn Juhl,
de tog gendarmstien til Sønderborg. De første ankom allerede ved 2-tiden
til klubhuset.
Godt trætte og beskidte efter en hård tur, blev alle budt på en velfortjent
gang varm suppe. Snakken gik livligt !!
Rikke Nielsen og Hans Hansen stod for køkkenet, og det gjorde de glimrende.
Der var en overgang så meget blus på komfuret/ovnen, at relæet flere
gange slog fra.
Alle havde haft en god dag i rigtig flot solskin, og takkede klubben for et
godt arrangement.
”Vi kommer igen næste år”, var der mange, der sagde!

LEV SUNDT—SPIS
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Jubilæumsfesten
lørdag den 24.11.2012
af Henry

Nu skulle jubilæet fejres med en medlemsfest. Den afholdtes på Vandrerhjemmet på Kærvejen i Sønderborg.
Formanden bød velkommen og fortalte lidt om, hvad vi skulle have at spise—og drikke.
Hele arrangementet havde Rikke H. Nielsen iscenesat, og det fortjener hun
stor ros for!
De tidligere formænd var også inviteret, men der kom desværre kun en,
idet Marianne Fischer mødte op.
Både Marianne og 43 medlemmer havde en vidunderlig og hyggelig fest.
Især gik snakken lystig under og efter vi havde spist en dejlig middag.
Som sædvanlig blev der igen serveret en fantastisk mad.
Det kan de bare på dette Vandrerhjemmet (Danhostel), som det også hedder.
Der blev under spisningen holdt en lille uforberedt og dermed improviseret
tale, fremprovokeret af formanden, og en tidligere formand.
Senere holdt formanden dog også en tale, hvor han også fortalte lidt om
klubbens historie.
Der var musik, leveret af Jossound fra Kær, hele aftenen.
Efter spisningen blev der skruet op for højtalerne—og så blev der danset
og alle morede sig.
Dejligt at se, at vi kan andet end at cykle.
Efter midnat blev der serveret en gang velfortjent natmad.
Da begyndte det at tynde ud i deltagerne, men klokken var jo også mange.
Alt i alt en rigtig god aften, hvor jubilæet blev fejret på allerbedste vis.
TUSIND tak til alle, fordi I gjorde festen til en uforglemmelig oplevelse.
Næste gang må det blive et 40 års jubilæum—den tid, den glæde!!
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Årets Cykelklub 2012
Hvad var mere oplagt end, at Cyklemotion Sønderborg skulle være årets
cykelklub 2012.
Når man tænker tilbage, med alt det der skete af events, som det så smukt
hedder nu til dags, for klubben her i 2012.
Så da lejligheden bød sig, søgte vi om at blive nomineret.
Der var selvfølgelig sat en sidste frist på ansøgningen, som skulle udfyldes
med spørgsmål og en begrundelse, hvorfor netop vi skulle nomineres.
Kåringen af Årets Cykelklub skulle foregå i Cirkusbygningen i København
med selveste Rolf Sørensen og Dennis Ritter den 27. november 2012.
Meget spændende!!
Men ca. en uge før fik vi den skuffende meddelelse, at vi desværre ikke var
blandt de nominerede. ØV,ØV!!”
Det kunne ellers have været toppen af alle de begivenheder vi i Cyklemotion Sønderborg har oplevet i 2012.
Godt, vi så kan se tilbage på:
•

Motorvejsløbet

•

Afleveringen af checken på overskuddet ved Motorvejsløbet til Julemærkehjemmet i Kollund

•

Alssundløbet/Sønderborg Rundt

•

3 Klubture

•

25-års Jubilæum

•

Cykling med Levevis

•

God medlemstilgang

•

Godt år for økonomien, samt alle de andre gode oplevelser
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Klub-& Temaaften
Alle klubbens medlemmer inviteres hermed til denne aften, som finder sted
i klubhuset
Torsdag den 17. januar 2013
Kl. 19:00
Vi vil denne aften forelægge resultaterne af den meget grundige og detaljerede undersøgelse, der blev foretaget i foråret 2012.
Efterfølgende vil bestyrelsen komme med sine forslag og idèer, og således
er der lagt op til fri diskussion resten af aftenen.
Mød op, og vær med til at bestemme klubbens fremtid.
Klubben vil være vært med lidt til ganen.

Træningstur til Spanien
Både i 2011 og i 2012 arrangerede Club Levevis Sønderborg en træningstur til Spanien.
Det vil de forsøge at gøre igen i 2013, dog ikke i Levevis-regi, men i BikeTheWorld-regi v/Hans Tjørnelund.
Vores ”faste” mand, Hans Jacobsen er med igen, og ved interesse for denne træningstur i foråret 2013, kan man kontakte Hans Jacobsen på tel.
6126 9850 eller via mail: gnhj@stofanet.dk
I ser Hans Jacobsen nr. 6 fra venstre. I øvrigt Arne Larsen nr. 1 fra venstre
(i Kontor Syd tøj).
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Bladet Cykel Motion Danmark
Det er dejligt, at der er så mange der abonnerer på dette udmærkede cykelblad, der har udkommet i de sidste 23 år.
I år er der hele 33 medlemmer der abonnerer.
Det udkommer 4 gange årligt (følger årstiderne).
Det første nummer udkommer allerede i februar måned.
Indlagt i dette nummer er der et lille hæfte med en Trænings– og kalenderbog, hvor du blandt andet kan se samtlige motionsløb i Danmark og i Udlandet, og indskrive dine træningsdata. Vægt/Puls/Vejr/Km. etc.
Henning, som står for dette arbejde, vil gerne have, at man allerede nu beslutter og bestiller abonnement på det til 2013.
Allerede 2. januar skal bladene bestilles ved udgiveren (CMD), og så er det
praktisk at vide hvor mange, der skal bestilles inden da.
Det er ikke for, at I gør klubben en særlig tjeneste, det skal bare hvile i sig
selv.
Vi vil hverken tjene eller sætte penge til, som vi har gjort i år.
Derfor skal der nok regnes med en lille stigning til næste år, for at det balancerer.
Det er stadig et billigt tilbud.
Henning Seelk kan kontaktes på telefon 7448 8753, mob. 2876 8053
eller på mail: henningseelk@privat.dk
Beløbet overføres/indbetales til klubkontoen, eller kontant til Henning S.
Husk, du tegner dig og betaler for alle 4 numre, der udkommer i 2013.
Venlig hilsen
på Hennings vegne
Henry
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Klubtur Kolding
af Borghild og Kaj Jørgensen

Hermed et kort referat af vores Weekendtur til Kolding.
Vi, de ældre motioncyklister havde en pragtfuld tur til Kolding, hvor vi overnattede på vandrerhjemmet, et godt sted at have som base. Da vi nu er
ved vandrerhjemmet, kan vi lige fortælle at vi fik alle tiders forplejning. Nok
om vandrerhjem.
Starten gik fra klubhuset lørdag d.6. og hjemkomst søndag d.7. oktober. Vi
læssede cyklerne ca. kl.7,30 og var klar til at køre kl. 8,00.
Ved ankomsten til Kolding fik læsset cyklerne af i en fart og så gik det afsted på turen. Ruten, som Jørgen havde lagt på forhånd, gik først sydvest
på mod Esbjerg, derefter sydpå, forbi TV Syd’s hjemmebase, gennem Kolding ådal. Herfra videre gennem landskabet og dukkede op i Vonsild. Derefter sydvest på, for at vi lidt senere kom til Taps. her holdt vi et lille rast,
hvor servicebilen ventede os med vand og energibar og det gjorde godt.
Jørgen havde lagt en fin rute. men der er noget den gode Jørgen ikke har
magt over og det er vejrguderne. For vi cyklede for det meste i mere eller
mindre regnvejr,
Og så er det også lige bakkerne, men med lidt øvelse skal han også nok få
styr på det.
Efter vores lille rast tog vi lige over vejen for at sætte kursen mod Skamlingsbanken som vi nåede efter ca. 8km. og hvis vi ikke havde set bakker
så lå der en lige foran os, men op kom vi med sammenbidte tænder og lavt
gear,puha den var drøj.
Oppe på toppen fik vi så vores medbragte mad, selv om det var udendørs i
lettere regn var det et skønt rast med en skøn udsigt.
Derefter gik det hjemad med fantastisk fin fart ned ad bakke selv om det
var koldt når man er våd og ikke bruger benene.
Efter hjemturen stod den på afslapning og kaffe kl.15,00 med efterfølgende
bytur på gåben.
En festmiddag blev serveret kl.18,00.
Derefter hyggeligt samvær.
forts. side 16 >>>
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Klubtur Kolding—fortsat
Søndag startede vi ved halv ti tiden.
Da skulle vi cykle på nordsiden af fjorden, tilfældigvis er der også bakker
der. Men, men, så langt kom vi ikke i første omgang, for da vi skulle krydse
jernbanespor nede ved havnen, var der et medlem der væltede i et spor så
vi var nødsaget til at tilkalde Falck som kørte vedkommende på sygehus til
undersøgelse.
Der var heldigvis ikke noget slået i stykker, men det var lidt af en forskrækkelse.
Derefter forsatte vi på turen, men stemningen var ikke så høj længere. Vi
gennemførte dog turen og det gik igen noget opad og så hjemad til vores
base.
Pakke cyklerne på bilerne og så gik det hjemad.
Til slut en tak til Jørgen og Jette samt til vores medcyklister, for en dejlig tur
og samvær.

Skribenterne: Borghild nr. to fra højre.—Kaj yderst til venstre.
Arkivfoto fra Motorvejsløbet 25. marts 2012.
TUSIND TAK
til bestyrelsen for opmærksomheden ved mit klub-jubilæum
den 18. november 2012.
Mange hilsner Henry
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Klubtur Hærvejen
af Henry

Deltagere: Glenn Møller, Ole Andresen, Villi Olafsson, Christian Petersen,
Bent Kastrup, Lars Sørensen, Svend Aage Urban, Thomas Riemer, Henry
Frederiksen.
Chauffør i Kontor Syd lastbilen: Bjarne Skov.
Fredag den 12. oktober kl. 15:00 var der afgang fra klubhuset. Førinden
havde vi pakket cyklerne op i lastbilen (følgebilen), sammen med lidt værktøj og proviant.
Der holdt en bus fra BG Busser parat til at transportere os til Viborg.
Der var rigelig med plads i denne 35-personers bus.
Tiden fordrev vi med masser af snak, rutekortlæsning, avislæsning, kryds
& tværs og soduko.
Efter ankomsten til Vandrerhjemmet i Viborg, blev vi fordelt på 2 værelser
(rum).
Det småregnene, men det bliver tørvejr i morgen…!?
Da Vandrerhjemmet ligger lidt afsides fra byen, blev vi enige om at ringe og
bestille mad inde fra byen.
Nu var vi virkelig sultne, men endelig kom en mand kørende med maden.
Der var Landskamp denne aften, men det kunne vi da se i TV-stuen—lidt
senere.
Men goddaw, den pågældende kanal fandtes ikke på dette TV, så vi måtte
nøjes med smartphones og sms’er hjemmefra.
Det regnede resten af aftenen og det meste af natten til lørdag, hvor vi
skulle ud på 1. etape.
Ved afgangstid lørdag morgen regnede det stadig, så vi ventede en times
tid, så måtte det da holde op. Det gjorde det ikke!!
Afsted kl. 10:00 i øsende regnvejr—det var bestemt ikke hyggeligt. Inden vi
nåede helt ud af byen, blev vi endnu mere våde, samtidigmed at det piskede op fra baghjulene.
Faktisk regnede det indtil vi nåede til Nr. Snede, ca. 50 km.
Der holdt vi ”depot” ved en tankstation, fik tørt tøj på og lidt at spise, inden
det gik videre, i tørvejr, til Vejen Idrætscenter, som var målet på 1. etape.
Godt trætte og beskidte, fik vi et varmt bad, for derefter at vandre ned i byen, for at finde lidt at spise.
forts. på side 18...
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Klubtur Hærvejen—fortsat
Søndag morgen oprandt, og nu skulle vi ud på sidste etape med næsen
vendt mod Sønderborg.
En god nyhed, vi skulle ikke starte i regnvejr
Vi var godt klar over, at Hærvejen ikke kun er asfalt.
Men det skulle vise sig, at vi på denne etape kom ud på endnu flere smadrede skovveje og stier, som vi gjorde på 1. etape.
Villi og Henry var glade og taknemmelige for, at Bent havde overskud til at
give os en hånd op ad bakkerne og på de plørede skovveje.
Bare en lille stigning, kaldte Villi et bjerg. Nok fordi der ingen bakker er på
Island—kun bjerge.
Godt vi havde service(last)bilen med, så kunne man da i det mindste sidde
i den en gang imellem.
Tror, Villi sad i den det meste af turen til Sønderborg, da han havde fået
siddesår.
På et tidspunkt havde vi ”mistet” Svend Aage. Han var ved et stop kørt i
forvejen, ham kunne vi godt indhente—troede vi– men væk var han.
Det viste sig, at han var kørt ind på vandreruten!?
Servicebilen med Bjarne og Villi fik omsider kontakt med ham, og fik ham
ind på rette spor igen.
Godt trætte og møre kom vi endelig til Sønderborg hen på eftermiddagen.
Alt i alt havde vi haft en rigtig god tur.

Den kunne vi godt køre en gang igen, trods alle strabadserne, og meget
gerne med endnu flere deltagere.
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”DCU i fremtiden”
Under denne overskrift blev alle klubformænd over hele landet inviteret til
en temaaften.
De afholdtes 6 forskellige steder, og for os i regionen blev det Vejen
Idrætscenter.
Formanden, Bjarne Skov, og Henry F. tog af sted tirsdag aften den
30.oktober,.
Der mødte 38 op (incl. arrangørerne).!? Formanden DCU Tom Lund bød
velkommen, og forklarede at der har været nedsat 4 grupper, der havde til
opgaver at arbejde med Vision 2015.
DCU–navnet skal, efter planen, ændres til Cykling Danmark og der lægges
en strategi frem til 2015.
Tom Lund gav ordet til DCU’s direktør Jesper Worre.
Jesper Worre gik nærmere ind på de tanker og idèer arbejdsgrupperne
har med hensyn til fremtiden.
De var meget opmærksomme på vores (medlemmernes) input,.
Det var bl.a. derfor vi var indkaldt, netop for at høre vores meninger.
Hele planen, strategien, organisationsstruktur og kommunikation er kun et
oplæg, intet er vedtaget.
En af mange visioner frem til 2015, er, at Cykling Danmark (nyt navn), skal
stå sammen som én stærk og fælles enhed.
Der blev så argumenteret, hvorfor det blandt andet skulle hedde Cykling
Danmark.
Det vil give mere slagkraft til Politikere, Politiet og Pressen med èn stærk
stemme.
Man kunne mellem linjerne læse, at DCU-M med tiden skulle nedlægges.
Alligevel skulle det være direkte demokrati, med involvering og stemmeret
på deres årsmøder.
Klubberne vil få al den hjælp de behøver, det gælder med planlægning og
afvikling af løb, siges der.
Fælles tilmeldingssystem, chip-og tidtagningsudstyr, klubudvikling, forsikringer etc.
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Ang.: Test af nye bukser
3 medlemmer er i øjeblikket ved at teste NYE cykelbukser fra en anden leverandør.
De første meldinger lyder på bedre kvalitet, bedre pasform og fordel med
bredede seler.
Hvis testen falder positivt ud, så er meningen, at de skal kunne fås til foråret 2013.
Mærket er Giordana, kvalitet som Asics.
Priserne, ja-de er endnu ikke helt på plads.
Der vil komme nærmere i bladet til marts 2013 (nr. 1-13)
Men vi har stadigvæk bukser på lager, både korte og lange.
Plus selvfølgelig alt det andet tøj.

CHAMPAGNELØB

AFHOLDES IGEN I ÅR DEN 31. DECEMBER KL. 10:00 fra klubhuset.
Der er morgenkaffe kl. 09:30
Det er sjovt, det er socialt, så bare mød op. Alle kan være med !!
Bagefter er der suppe og champagne - og sodavand til børnene.
TILMELDING er nødvendig —det sker til Lars og Rikke,enten på tel.
74424291,el. mail: Rikke.Lars@bbsyd.dk Senest den 27. december
KOM OG ØNSK HINANDEN ET GODT NYTÅR — SKÅL !!!
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Udstyrssiden
Klubtøj
Priserne på tøj fra Xtreme er pr. 1. januar 2012 følgende:
Trøjer med korte ærmer, fuld lynlås
Trøjer med lange ærmer, fuld lynlås
Korte bukser, anatomisk
Lange bukser med seler, efterår/forår
Vinterbuks lange
Vinterjakke, thermo
Pakin Windbreaker
NY pris!
Pakin Windvest
NYHED
Løse ærmer (sæt)
Løse ben
(sæt)

medl.pris: kr. 275,- *
medl.pris: kr. 375,medl.pris: kr. 400,- *
medl.pris: kr. 450,medl.pris: kr. 550,medl.pris: kr. 600,medl.pris: kr. 450,medl.pris: kr. 350,medl.pris: kr. 125,medl.pris: kr. 150,-

!!OBS!!
!!OBS!!
* Der gælder særlige fordelagtige regler ved helt nye medlemmer.
* 1 sæt klubtøj (kortærmet trøje + korte bukser) kr. 600,-. Dertil kommer et årskontingent. Se side 22.
Tøjbestyrer:
Arne Larsen, e-mail: Arne_Larsen@stofanet.dk
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…..og så skal det lige nævnes, at
…..klubben har investeret i 10 flagstænger +

fået 5 gratis Dannebrogsflag
…..der den 30.10. er indsat et beløb på en Fast
- rente konto (1,25% p.a.)
…..vi har solgt usædvanlig meget tøj i år
Hold jævnligt øje med
opslagstavlen i klubhu- …..I skal huske at melde adresseændring og
ændret E-mail-adresse til kassereren
set og udhængsskabet.
…..vi er booket fuldt ud til spinning, sidste gang
Se jævnligt på vores
i år er den 18.december
hjemmeside, der bliver
hele tiden puttet noget
…..1. gang i det nye år er den 8.januar
nyt på.
…..der ligger stadig uafhentede medlemskort i
Læs f.eks. om Turudklubhuset—på skranken i køkkenet
valgets forslag til 2013.

Klubbladet modtager naturligvis gerne indlæg, sjove oplevelser, nyheder
etc., fra medlemmerne, og gerne i filer fra Publisher, filer fra Word, eller
bare en mail!
Hvis man ønsker på forhånd at få et indtryk af,
hvor meget et indlæg fylder, skal man for det første skrive med font: Arial, størrelse 16 (det er
vigtigt), med en margen på 1 cm. hele ”vejen”
rundt!!
Send dit indlæg etc. via mail, pr. post, eller skriv
en kladde, eller bare kontakt redaktørerne, så
skriver de din tekst for dig. Så, hold dig ikke tilbage, hvad enten det gælder ros, ris, sjove oplevelser etc.!!
Redaktionen modtager naturligvis gerne løbende tekst og billeder
til klubbladet. Se side 3!
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Udvalg
Fester og lignende:
Intet fast udvalg, der nedsættes
efter behov.
Husudvalg:
Steen Jørgensen,℡ 3024 1186
email: joensens@stofanet.dk

Turudvalg:
Thomas Riemer, ℡ 2462 7178
email: teriemer@gmail.com
Finn Lassen, ℡ 4024 3902
email: elinlassen@mail.dk

Torben A. Hansen, ℡ 6133 1425
email:soto@os.dk

Lars W. Sørensen, ℡ 7442 4291
email: Rikke.Lars@bbsyd.dk

Helge Bek Hansen, ℡ 2092 1951
email: helgebekhansen@gmail.com

Seniorudvalg:
Jørgen Christensen, ℡ 7446 1139
email: jetpost5a@bbsyd.dk

Per Elmtrup, ℡ 7443 7464
email: per.elmtrup@gmail.com

Gitte Hansen,℡ 2988 4689
email: gittehansen@rathje.dk

Webudvalg:
Jørgen Christensen, ℡ 7446 1139
email: jetpost5a@bbsyd.dk
Arne Larsen,℡ 7443 0729
email: Arne_Larsen@stofanet.dk

Klubtøj:
Arne Larsen, ℡ 7443 0729
email: Arne_Larsen@stofanet.dk

Rikke H. Nielsen ℡ 7442 9291
email: Rikke.Lars@bbsyd.dk
Lån af klubbens cykelstativer, henvendelse til:
Arne Larsen, ℡ 7443 0729
email: Arne_Larsen@stofanet.dk
Bladet Cykel - Motion Danmark:
Henning Seelk, ℡ 7448 8753 , mob. 2876 8053
email: henningseelk@privat.dk
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Kalender /Hæng mig op !!
A K T I V I T E T E R
Dato

Måned

Kl.

Arrangement / arrangør / mødested

DEC.
Tirsdag 18.

19:00

Sidste gang spinning i år

Fredag 21.

Korteste dag—solhverv

Torsdag 27.

Tilmeldingsfrist Champagneløb

Mandag 31.

10:00

Champagneløb-morgenkaffe 09:30

Søndag 06.

10:00

3. afd. Vinter-cup / Baghjulet

Torsdag 17.

19:00

Klub-&Temaaften / Klubhuset

JAN.

Onsdag 23.

Frist for forslag t.Generalforsamling
FEBR.

Søndag 03.

10:00

4. afd. Vinter-cup / Bramming CM

Onsdag 06.

19:00

Generalforsamling / Klubhuset

10:00

5. afd. (finale) Vinter-cup / CMS

MARTS
Søndag 03.

F a s t e træningsture / motion:
Spinning:

Hver tirsdag, kl. 19:00 /City Fitness/Lindeallè

Træning:
Begge dage på MTB !!
HUSK LYS torsdage!

Hver torsdag fra klubhuset, kl. 18:15.
Hver søndag fra klubhuset, kl. 10:00

Seniorcyklisterne:

Holder vinterpause
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Kort om
CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DANMARKS CYKLE UNION (DCU)
og DCU-MOTION.
Selve cykleaktiviteterne er opdelt i to grupper:
• Seniorcykling, der er for alle med en cykel. Der cykles ca.25—30 km.
med en moderat hastighed, hvor alle kan være med. Venter på hinanden.
• Motionscykling, igen opdelt i A—B— og et C-hold, er for de lidt hurtigere
og som har en rimelig god racercykel med min. 16 gear. Der cykles 3
gange ugentlig, hvor der tilbagelægges hhv. ca. 40-60, 60-80 hhv. ca. 75100 km. med en gennemsnitshastighed på C 22- 25, B ca. 26–29 km/t. Aholdet ca. 30–32 km/t.
Herudover arrangeres også nogle længere cykelture, og fælles deltagelse i en
række motionscykelløb, samt klubture, hvor der kan være indlagt motionsløb.
Det forventes, at helt nye medlemmer på racer kan klare C-hold- niveau!
Hvis dette lyder som noget for dig, så kontakt en i klubbens bestyrelse (se side
3). Du er også velkommen til at møde op til en af klubbens træningsture (se foregående side), og cykle med et par gange, for at se om det er noget for dig.

Kontingent for 2012 (1/4-31/3)
Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent
550 DKK
Seniorcykling
Personligt kontingent (1 person)
225 DKK
Familiekontingent (flere)
300 DKK
Passivt medlemskab *)
100 DKK
*) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning!
BEMÆRK: Kontingenterne er inklusive et medlemskort.
Familiekontingent dækker den del af familien der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).
Klubbens bankforbindelse: SYDBANK, konto nr.: 8010 1056325, hvortil
bl.a. kontingentet kan indbetales.
Gælder dog ikke til Alssund-Løbet / Sønderborg Rundt ! (Særskilt kt.nr.)
26

27

