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Denne side er desværre blevet ledig.
Bilka ønskede ikke at annoncere i
klubbladet. Alle sponsorater og
annonceringer er skåret væk, iflg.
HR direktøren Flemming Bang, Bilka Sønderborg.
11 cykelryttere gennemførte Kongeetapen.
Sådan stod det at læse i JV et par dage efter.
Dagen var fredag den 2. august, med start kl. 07:30 fra Alsion.
13 CMS’er mødte op denne tidlige morgen, og på årets varmeste dag. 33
grader i Egtved-området. PUHA!!
Profferne skulle først starte 3. etapen af Post Danmark Rundt fra Rådhustorvet ca. kl. 11:30.
Dagen før var der opløb på Dybbøl Banke på 2. etapen.
Flot, at Sønderborg kan ”trække” Post Danmark herned hele 2 dage!
Citat fra JV:
”De professionelle cykelryttere i Post Danmark Rundt havde det svært på
Kiddesvej i Vejle—det nærmeste, Danmark kommer på en bjergetape.
Det var derfor ikke så mærkeligt, at de cykelmotionister, der fik mulighed
for at køre samme strækning fra Sønderborg til Vejle med afslutning på
Kiddesvej, også havde det svært.
13 cyklister fra Cyklemotion Sønderborg deltog, og de måtte kæmpe med
stigningerne, men også med en ekstrem varme.
- To måtte opgive—den ene halvvejs i løbet, den anden 20 kilometer før
mål i Vejle, men 11 kom ind på Kiddesvej indenfor den fastsatte tid, siger
Henry Frederiksen, der var blandt de 11, der kom i mål”. Citat slut.
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Medlemsblad for

Forsiden :
De glade vindere af et sæt
cykeltøj ifm. Trædtil Danmark, sammen med formanden og lykkens gudinde
(dreng)
Sebastian mangler på billedet.

BESTYRELSEN

Formand
Bjarne Skov
Ahlmanns Vej 4
6400 Sønderborg
 74 43 13 34 / Mob.: 20 72 23 34
e-mail: bskov@bbsyd.dk
Kasserer
Henry Frederiksen
Vibevej 13
6440 Augustenborg
 74 47 19 12 / Mob.: 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Rikke Holch Nielsen,  74 42 42 91
Jørgen Christensen,  74 46 11 39
Carsten Paulsen,  40 76 39 80
Tina H. Johannsen,  29 27 23 47

Bladredaktion
Henry Frederiksen (hf), ansvh.
Vibevej 13
6440 Augustenborg
 74 47 19 12
e-mail: henryfrederiksen@email.dk
Rikke Holch Nielsen (rhn)
Vestervang 54
6400 Sønderborg
 74 42 42 91
e-mail: Rikke.Lars@bbsyd.dk

Foto: Henry

CMS Klubhus: Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg
Hjemmeside: www.cms-soenderborg.dk
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Bestyrelsens side
Så fandt sommersæsonen sin afslutning, og nogle er startet på spinning, hvor
andre forsætter udendørs på MBT.
Vi må sige at sæsonen har budt på bedre vejr end sidste sæson, så der er blevet cyklet rigtig mange kilometer.
Klubben har afholdt 3 store arrangementer. Først på året havde vi Vintercup finalen, derefter vores eget Cykelløb i august, og i september TrædTIL Danmark
sammen med Kræftens Bekæmpelse.
Disse løb har givet en pænt overskud til klubkassen, og jeg skal her endnu engang takke de hjælpere, som har været med til at trække læsset.
Det var også derfor vi i bestyrelsen synes, at I skulle have en hjælperfest, og det
kan være, det bliver en tradition at afholde sådan en.
Det er synd, at det altid er de samme personer, som skal give en hånd med, for
at kunne afvikle disse løb. Det ville være meget sjovere, hvis alle klubbens medlemmer, bare engang imellem ville bidrage med lidt, til det ene eller andet arrangement, så vi i klubben kunne sige, at hos os giver alle en hjælpende hånd,
som det også står i vore vedtægter § 4.
Det har det sidste år været svært at få besat posterne, så vi kunne afvikle løbene på en forsvarlig måde. Vi har været nødsaget til at hente hjælp ude fra. Dette
gælder også de arrangementer, som laves for medlemmerne.
Der er en del medlemmer, som ikke svarer på mail fra klubben, selvom vi opfordrer dem til det. Vi mener, det er vigtigt, at medlemmerne melder tilbage med
svar, da det gør det lettere at arrangere aktiviteter, når vi ved, hvor mange der
kan hjælpe med afviklingen af sådanne. Bestyrelsen vil tage det med på næste
bestyrelsesmøde, for at drøfte, hvad vi kan gøre. Du er velkommen til at give dit
besyv med, som vil blive taget med i bestyrelsens debat: Hvad skal der til for at
aktivere flere til at deltage i klubarbejdet?
Foran ligger der nogle arrangementer, såsom Klubfesten, som holdes nede i
klubhuset, Gendarmstiløbet og selvfølgelig Champagneløbet. (Se kalender side
21) eller på hjemmesiden under kalender, hvornår disse arrangementer foregår.
Husk nu at cykle med godkendt lys på cyklen i mørket. Det koster 750, - kr., hvis
I bliver stoppet af politiet.
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Tillykke med
fødselsdagen
SEPTEMBER
22. Gunnar Callesen

29. Peter Misch
NOVEMBER

29. Keld Brammann
29. Naja Brammann

23. Tenna M. Hjelm

08. Ivan Grau

25. Kaj Jørgensen

09. Ole Hell Andresen

25. Sonja Thordsen

09. Borghild Jørgensen 01. Emanuel Buelund

27. Sara M. Hjelm

12. Hans Jørgen Bladt

01. Jane Johansen

28. Jytte Misch

12. Lars B. Høyer

03. Gitte Hansen

30. Dennis Petersen

13. Rikke Petersen

04. Benny Rasmussen

15. Rasmus H. Larsen

16. Kirsten Buchhave

07. Per Elmtrup

15. Pernille Mortensen

17. Flemming Juhl

07. Bjarne Jensen

16. Per U. Pedersen

20. Arne Larsen

15. Peter L. Petersen

17. Ole Jensen

28. Tina H. Johannsen

21. Jytte Hartig

21. Bent Rask

30. Mathias Andresen

25. Esben Lausten

23. Rikke S. Møller

30. Susanne Nielsen

25. Pia Petersen

26. Lars Hansen

31. Rasmus Andresen

29. Jørgen Christensen

27. Thomas Strecke

OKTOBER

29. Allan Clemmesen
DECEMBER

VELKOMMEN I KLUBBEN
Emanuel Buelund, Ulkebøl
Benny K. Rasmussen, Augustenborg

Hans Hansen, Sønderborg
Ole Jensen, Silkeborg
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Alssundløbet/Sønderborg Rundt
Det 26. Alssundløb/Sønderborg Rundt blev afviklet søndag den 4. august.
Man kan næsten sige: Traditionen tro, så blev det igen et strålende solskinsvejr.
Som det plejede, så var der omkring 110 fortilmeldinger, resten op til 262 i
alt, kom på selve dagen, hvilket også er normalt.
Vi holdt skansen med 6 flere end året før. Sønderborg Rundt stort set samme antal.
Vi tror selv på, at det skyldes, vi gør det lidt anderledes—det er også det vi
hører.
Gode ruter, gode depoter og sidst, men ikke mindst—service-serviceservice, den må der ikke slækkes på.
De gode hjælpere, sponsorerne og annoncørerne må vi heller ikke glemme, uden dem—ingen Alssundløb/Sønderborg Rundt.
Så enkelt er det!!
Vi valgte i år, kun at koncentrere os om de 3 ruter på Sundeved-siden, da
den lange rute ud på Als, skabte en del kaos i start/målområdet.
Der var sædvanen tro pokaler til den yngste og ældste deltager på racer.
Det blev i år:
Magnus Sørensen, 7 år—cyklede 70 km. på 4 timer og 11 min.
Helmuth Mattesen, 71 år— cyklede 110 km. på 3 timer og 57 min.
Derudover var der en masse sponsorgaver, som blev udtrukket på startnumrene.
Vi takker specielt KONTOR SYD, for lån af lokaler, startpladsen, materiel
og for lån af næsten hele vognparken.
Også en tak til SE Sydenergi for lån af portalen i start/målområdet.
Vi håber, at vi igen må gøre brug af jeres hjælp til næste år!
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TRÆDTIL DANMARK
Som det sikkert alle er bekendt, så afviklede vi i Cyklemotion Sønderborg i
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, motionsløbet TRÆDTIL Danmark.
Der var i hele Danmark 7 byer, der stod for dette arrangement søndag den
8. september.
Vores havde udgangspunkt fra Ringriderpladsen i Sønderborg.
Forud, ja helt fra marts måned, foregik der en masse korrespondance mellem os og TRÆDTIL .
Især os, som ikke havde prøvet det før, havde behov for en hel del informationer: Hvad og hvordan gør vi det og hvad gjorde I sidste år ?
Henrik Westermann, Kræftens Bekæmpelse, som var projektleder, øste af
sin viden og erfaring med en masse mails og telefonsamtaler, til stor hjælp
for os.
Det var helt nødvendig med nogle tovholdere fra vores side, ellers kunne vi
slet ikke holde styr på de mange praktiske ting.
Selvom vi har en del erfaring i at afholde motionsløb, så var det alligevel
lidt anderledes det her. Vi ville jo gerne gøre det så godt for deltagerne
som muligt, og helst lidt bedre end de andre byer. Vi ved endnu ikke om
det er opfyldt—men vi håber!
Tiden nærmede sig, og ved tilmeldingsfristens udløb, havde der tilmeldt sig
omkring 350, hvilket er temmelig flot, eftersom det er første gang det sker i
Sønderborg.
Vi var blevet informeret om, at der kunne komme nogle tilmeldinger på selve dagen. Dem måtte vi så tage os af. De andre tilmeldinger havde Trædtil
taget sig af.
Derfor måtte vi anskaffe to PC’er ude på startstedet.
Allerede om lørdagen kunne der afhentes startnumre nede ved vores klubhus.
Da kan det nok være, at Tina og mig selv, blev overrasket: Der kom over
200 den formiddag !!
Godt, tænkte vi, så bliver der ikke så mange i morgen. Da kan det blive
hektisk i forvejen, - vi har kun en time til de sidste + eftertilmeldingerne.
Vi var nogle hjælpere på Ringriderpladsen allerede om lørdagen, for at stille nogle ting på plads.
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Da vi mødte tidlig søndag morgen, havde der været hærværksfolk igang .
Vores Pavillon var smadret til ukendelighed, borde og bænke i det store telt
var væltet rundt, men heldigvis var der ikke stjålet noget.
Alle hjælpere kom, og nu skulle opgaverne fordeles (de var dog blevet adviseret i forvejen).
Servicebiler, depoter, cafèen, strøm, vand og musik/højtaleranlæg.
Portal, bannere og afspærringer. Alt dette skulle ordnes i løbet af de næste
par timer.
Ruterne blev opsat om lørdagen, lige med undtagelse af afmærkningerne
inde i byen.
Skilte til omklædning og bad blev sat op.
Lidt heldige var vi dog, da der i forvejen var det store telt og toiletvogne på
Ringriderpladsen, idet der aftenen i forvejen havde været Stafet for Livet.
Musikken spillede og de første blev budt velkommen af formanden. Klokken 09:50 blev ordet overgivet til byrådsmedlem og formand for Kultur &
Erhverv, Stephan Kleinschmidt.
Han sagde, bl.a., at cyklen er et fantastisk instrument—man får motion,
frisk luft, og så er den CO2-neutral, og ønskede alle en god dag.
Præcis kl. 10:00 sendtes de første af sted på 110 km. 10:30 på 65 km. og
kl.11:00 på 30 km.-ruten.
Vejret var med os– igen, fristes man til at sige, efterhånden kom de første,
glade og lidt rødmossede, i mål. De blev budt velkommen tilbage af formanden med håb om, at de havde haft en god tur.
Det kunne de bekræfte, det eneste vi skulle ændre til næste år var - den
stride østenvind (10-12 s/m).
Det kunne vi dog ikke love dem, desværre!
Ved middagstid kom der livemusik, leveret af det 5-mands store band
Noodles. For øvrigt spillede de gratis, da de hørte om det gode formål.
Fantastisk flot gestus!!
Nu blev det tid til at udtrække 3 vindere af et sæt cykeltøj .
De heldige vindere blev:
Irene Terp, Rødekro
Nicole Knudsen, Rødekro
Sebastian Nielsen, Sønderborg
- STORT TILLYKKE!
Sidstnævnte var dog taget hjem. De 2 andre står sammen med formanden
og den lille dreng, der tog navne op af posen, på forsiden.
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En undersøgelse viser, at langt over 90 %, var yderst tilfredse med arrangementet. Nærmere om det i næste klubblad.
Selvfølgelig blev der taget en masse billeder.
Vi havde arrangeret en fotograf, der også tog med en af servicevognene
ud på ruterne.
Derover var der en fra Kræftens Bekæmpelse, som også tog billeder.
Skribenten tog også billeder, dog alle fra start/målområdet.
Af de 42 billeder, er de 29 at se på Trædtil/KB’s hjemmeside.
Herunder et lille udpluk:

Der bliver afholdt et evalueringsmøde torsdag den 31. oktober i klubhuset
, hvor repræsentanter fra Trædtil /hjælperne og bestyrelsen vil være tilstede.
Mere om det i næste klubblad.
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Invitation til Gendarmstituren.
Hermed inviteres alle interesserede til CMS Sønderborgs årlige Gendarmstitur.
Turen køres i år søndag d. 10. november. 2013
Vi mødes i klubhuset, Verdens Ende kl. 08.00, hvor der vil blive serveret morgenkaffe med rundstykker. Under morgenkaffen vil der blive givet en kort briefing om turen, herunder sikkerheden.
Vi kører fra klubhuset kl. 09.00 og turen går via to-øren til Vemmingbund,
(opsamling) stien til Broager vandværk. Af stien til Dynt og af Bønnelandsvej til
Mølmark. Videre til Chatrindesminde teglværk og gendarmstien til Nejsvej og
Nejs Bjerg. Videre til Rendbjerg og Broen ved Egernsund. Her køres ned af stien lige efter passage af broen og under denne (opsamling) til Alnor mod Rinkenæs, hvor vi kører ned gennem Campingpladsen til Sandager. Herfra til Rønshoved, hvor, der er opsamling på rastepladsen mellem Rønshoved og Sønderhav. Videre til Sønderhav og gennem Kollund Østerskov til Kollund Mole. Gennem Kollund skov til Kruså (opsamling).
Herfra videre af gendarmstien til Padborg, hvor vi gør ophold på cafeteriet ved
transportcenteret, hvor der er mulighed for at købe mad. Efter opholdet her køres af landevejen hjem. Ved hjemkomsten til klubhuset serveres der suppe.
Der vil være 2 ledsagervogne med på turen, hvor man
kan få en taske med, så
man kan få tørt tøj på i Padborg, hvis ønskes.
Sidste mand på ruten er en
rytter fra CMS der kender
ruten og sikrer at der ikke er
nogen som glemmes.
For alt dette betales kun 40 kr. som dækker forplejning og benzin til ledsagervogne m.m. Beløbet betales på dagen.
Af hensyn til indkøb er der tilmeldingspligt til Lars W. Sørensen på tlf. 22 13 88
80, mail: rikke.lars@bbsyd.dk.
Sidste frist for tilmelding er: Mandag d. 4. november. 2013
Med venlig hilsen.
Turudvalget.
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Invitation til Klubfest
Kære alle medlemmer af Cyklemotion Sønderborg.
Lørdag den 23. november 2013 afholder CMS den årlige Klubfest.
Festen holdes i klubhuset, Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg.
Da menuen endnu ikke er på plads kendes det endelige beløb ikke for arrangementet, men vil blive meldt ud, så snart det kendes.
Tilmelding skal ske til Rikke Holch Nielsen, på tlf. 2917 3704 eller pr. mail
rikke.lars@bbsyd.dk.
Senest 10. november 2012. (husk samtidig at overføre penge til klubbens
konto 8010 01056325, når beløbet kendes)
Så mød op og få en dejlig aften, sammen med dine klubkammerater,
Vi håber at se så mange som muligt denne aften.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

11

SPINNING
Spinning i City Fitness, Lindeallè 6 i Sønderborg, er kommet godt i gang .
I skrivende stund, er der 27 deltagere , heraf 5 helt nye.
Spinningslokalet er blevet renoveret og der er kommet et helt nyt udsugningsanlæg, som nu kan reguleres fra instruktørens plads.
Instruktøren er igen vor gode Jan Mortensen, Cyklemotion Sønderborg.
Vi spinner hver tirsdag aften kl. 19:00—20:00.
12 gange før jul og 12 gange i det nye år, helt frem til april 2014, hvor landevejscyklingen igen starter.
Efter almindelig hovedregning, betaler man kr. 16-17 pr. gang, med i prisen
er der et varmt bad bagefter :-)!!

Flot racer til salg!
TREK Racer Madone 5,5 i rød og hvid. Størrelse 56/28
Handbuilt in Waterloo, USA. OCLV Carbon, SRAM Force.
2 år gammel, har kørt små 3.000 km. første år og én tur i år.
Nypris 26.000 kr. Pris nu 12.000 kr.
Henvendelse 2310 8173

Se den på SønderborgNyt.
Af hensyn til aftalen med trykkeriet, er billedet holdt i gråtone.
Men cyklen er, som beskrevet: I
en meget flot rød farve.

(hfr)
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VINTER-CUP PRØVELØB
Vinter-cup prøveløb, blev i samarbejde med Danfoss Cykelklub, afviklet
søndag den 6. oktober.
Udgangspunktet var i år Ketting Klubhus v/Ketting Stadion.
Et godt sted at vælge, ikke kun fordi det er nyt, men fra Ketting går der
mange ”grene” ud, både øst-vest, nord.-sydgående retninger..
Der var forhåndstilmeldt 15 par, deriblandt en DCU-M kommissær og folk
fra Cykel-Motion Danmark.
Efter morgenkaffen kl. 9.00, blev der givet en kort instruktion.
Kl. 10.00 kørte første par ud på ruten, for at finde de afmærkede punkter
på det udleverede kort og klippe rigtigt på det medfølgende klippekort.
Der er 90 minutter til at finde så mange poster som muligt, samt besvare
de vedhæftede spørgsmål.
Spørgsmålene er udarbejdet som almen paratviden.
Der er normalt 12 poster afmærket på kortene, men de færreste når at finde dem alle i de 90 minutter.
Der gives 3 point for funden post og 3 point for rigtig svar.
Der kan maximalt opnås 78 point, idet nogle poster tæller dobbelt.
Kommer man for sendt hjem, gives der 1 strafpoint for hver minut.

Resultaterne kommer i næste klubblad !
.
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Fakturaer/regninger, der er sendt og stilet til medlemmer af forskellige
grunde, bedes afleveret eller videresendes til klubbens kasserer hurtigst
mulig efter modtagelsen.
Tag evt. en kopi til eget brug.
Dette gælder også eventuelle bilag, hvor medlemmer har haft et udlæg for
klubben.
Ordningen er generel, men især op til årsskiftet, hvor vi har vores års afslutning, er det endnu vigtigere.
Ellers giver regnskabet et forkert billede.
Med venlig hilsen
kassereren

Indlæg af Jørgen Hartig
100 kilometer holdløb på cykel har altid været en diciplin, der har fascineret mig.
Danmark har ved flere lejligheder lejligheder hentet medaljer i denne diciplin, men også ofte kommet skuffet hjem fra VM og Ol, hvor man i forvejen havde udråbt sig selv som favoritter.
En af de største tragedier i dansk cyklesport skete også under et 100 kilometer holdløb.
Det var ved De Olympiske Lege i Rom i 1960, hvor det danske hold kæmper, med alt de har i sig, for at sikre Danmark en broncemedalje.
Da der mangler omkring 15 kilometer til mål, råber Knud Enemark til sine
holdkammerater, at han bliver svimmel og et par kilometer senere, sakker
han bagud og begynder at slingre på cyklen.
Han falder af cyklen og er bevidstløs. Få timer senere dør han på sygehuset, uden at være kommet til bevidsthed. Løbet blev kørt i 40 graders varme, og først troede man, at han døde af hedeslag, men en obduktion viste
store mængder af amfetamin.
En dansk træner indrømmede, at han havde givet rytterne noget, der skulle
øge blodgennemstrømningen.
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Enemarks tragiske død blev for IOC det, der fik dem til at tage hånd om dopingproblemet, og det satte gang i en verdensomspændende dopingbekæmpelse.
Danmark er ellers et land, der har stolte traditioner i holdløb.
Det startede med en sølvmedalje i 1962, hvor Italien vandt guld. Det var
der ikke noget odiøst i, - men, at Uruguay kom ind på en 3. plads og vandt
bronce, var der ingen der havde regnet med.
Året efter udråbte DCU så Danmark som favoritland, men det kunne holdet
slet ikke leve op til.
I 1964 var der igen Olympiade. Denne gang i Tokyo og Danmark kom ind
på en hæderlig 7. plads.
I 1965 kørte Italien igen fra alt og alle. Spanien fik sølv og Frankrig bronce.
I 1966 afholdtes VM i Tyskland, og løbet skulle køres på Nürnburgringen
der normalt bliver brugt til motorløb.
Danmark besluttede at sende et ungt hold af sted.
De skulle med for, som man sagde, lære og snuse til stemningen.
For en gang skyld havde DCU ingen forhåbninger om medaljer, men håbede på, at holdet kunne udvikle sig ved internationale konkurrencer og på
sigt være et medaljehåb.
Det danske hold bestod af: Verner Blaudzun, der forøvrigt er født i Sønderborg, Jørn Emil Hansen, Ole Højlund og Flemming Wisborg.
Danmark startede som et af de første hold og kom ind i det, som mange
betegnede som en kanon-god tid.
Efterhånden som de andre hold kom i mål, steg spændingen. Skulle Danmark sikre sig en medalje med disse unge talenter?
Da der manglede 2 hold i mål faldt man hinanden om halsen. Bronce var
sikkert i hus!
Da det sidste hold havde passeret målstregen, stod det fast, at det danske
hold havde kørt i den hurtigste tid og kunne modtage de velfortjente guldmedaljer
Begrejstringen ville ingen ende tage.
På de næste pladser kom Holland og Italien.
Året efter, i 1967, var Danmark atter blandt favoritterne.
Fortsættes side 16
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Verner Blaudzun og Jørn Emil Hansen var igen med på holdet.
Nye var Leif Mortensen, der senere (i 1969) blev amatør-verdensmester
og nr. 2 for de proffesionelle i 1970, samt Henning Pedersen.
Holdet kom ind på en flot 2. plads til sølvmedaljer. Vinder blev Sverige,
hvor de 4 brødre Petterson havde fået cykelsko på.
Brødrene blev i den grad dominerende inden for denne disciplin. De vandt
verdensmesterskabet i 1967, 1968 og i 1969.
Brødrene blev i hele cykelverdenen kendt som Fåglum brødrene. Opkaldt
efter den lille by, de kom fra.
Den mest kendte af brødrene blev nok Gösta der vandt Giroen i 1971 og
sluttede på en 3. plads i Touren i 1970.
I 1968 kåredes han som verdens bedste cykelrytter.
Derefter kom Østblokken ind og dominerede holdløbet.
I mange år blev der også kørt danske mesterskaber i holdløb.
Ved de danske mesterskaber var Herning Cykelklub i adskillige år en dominerende faktor, som man altid skulle regne med.
Jørgen Hartig

16

17

Udstyrssiden
Klubtøj
Priser pr. 1. januar 2013:
Trøje med korte ærmer, Xtreme
Trøje med korte ærmer, Giordana
Trøje med korte ærmer, Giordana-dame
Trøje med lange ærmer, Xtreme
Trøje med lange ærmer, Giordana
Korte bukser, Xtreme
Korte bukser, Giordana
Korte bukser, Giordana-dame
Lange bukser med seler, efterår/forår
Lange vinterbuks
Vinterjakke, thermo
Pakin Windvest, Windbreaker
Pakin Jakke, Windbreaker
Løse ærmer (sæt) med logo
Løse ben
(sæt) med logo
Skoovertræk (Giordana) med logo

medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris
medl.pris

kr. 275,kr. 550,kr. 500,kr. 375,kr. 625,kr. 400,kr. 525,kr. 525,kr. 450,kr. 550,kr. 600,kr. 350,kr. 450,kr. 125,kr. 150,kr. 150,-

BEMÆRK: Hvor intet er nævnt, er tøjet fra Xtreme og sælges så længe lager haves. Kontakt Lars W. Sørensen og hør nærmere. Se side 20
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…..og så skal det lige nævnes, at
…...Jørgen Hartig og Henry F. tog udfordringen op,
og cyklede på den nye Midtjyske Mortorvej
(Rute 18) lørdag den 28. september.
Ruten startede i Tørring/Ølholm.
Mere om det i næste klubblad.

HUSK-HUSK-HUSK

…...der p.gr.a. pladsmangel ingen Sudoku er i det
te nummer.

Klubfesten lørdag den …...Vinderne blev igen Gitte Hansen Ulkebøl og
23. november i klubhuHans Hansen, Nordborg
set. (Se kalender)
…... der var 25 med til hjælperfesten på Restaurant Mongolian Babeque.

CMS hjemmeside og Facebook
Vi har nu fået en flot hjemmeside, og rigtig mange benytter sig af den for
at holde sig ajour.
Der er altid plads til forbedringer, det bliver den også løbende. Det går støt
og roligt.
Vores Facebook-gruppe kører også rigtig godt. Der er dagligt nogen der
skriver, kommenterer, svarer, meddeler, køb og salg osv.—andre kigger
bare og ”synes godt om”.
Generelt kan gruppen også bruges til at udveksle ideer m.m.
Sådan gør du:
Søg på Facebook efter: Cyklemotion Sønderborg- Anmod om optagelsehos Rikke.
Med venlig hilsen
Webudvalget
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Udvalg
Fester og lignende:
Intet fast udvalg, der nedsættes
efter behov.
Husudvalg:

Turudvalg:

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

Finn Lassen,  4024 3902
email: elinlassen@mail.dk

Thomas Riemer,  2462 7178
email: teriemer@gmail.com

Lars Hansen,  4025 0471
email: dk46pro1962@hotmail.com
Helge Bek Hansen, 2092 1951
email: helgebekhansen@gmail.com
Hans Hansen, 2029 0635
email: hhm16@bbsyd.dk
Svend Aage Urban, 7448 5175
email: be_saurban@privat.dk

Webudvalg:
Rikke H. Nielsen,  7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.dk

Lars W. Sørensen,  7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.dk
Cyklistudvalg:
Jørgen Christensen,  7446 1139
email: jetpost5a@bbsyd.dk
Gitte Hansen, 2988 4689
email: gittehansen@rathje.dk

Klubtøj:
Lars W. Sørensen, 7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.dk

Johanne Ahrendt,  2637 7667
email: ahrendt@valodiaf.dk
Lån af klubbens cykelstativer, henvendelse til:
Lars W. Sørensen, 7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.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

06.

OKT.

Kl.
09:00

09.

Arrangement / arrangør / mødested
Vinter-cup prøveløb, Ketting Stadion
Sidste frist for tilmelding Vinter-Cup
ved Henry

31.

19:30
NOV.

03.

Evalueringsmøde Trædtil, klubhus
1. afd. Vinter-Cup, Christiansfeld CM

04.

Sidste frist tilmelding Gendarmstiløb

09.

Sidste frist for tilmelding Klubfest

10.

Sidste frist tilmelding Klubfest, klubhus

10.

08:00

Gendarmstiløb, klubhus, se side 10

23.

19:00

Klubfest, klubhus, se side 11

01.

Dec.

31.

2. afd. Vinter-Cup, Kerteminde CK
Champagneløb, klubhus

Andre aktiviteter og info., indtil næste klubblad udkommer, vil blive
udsendt via mails/hjemmeside eller Facebook.

F a s t e træningsture / motion:
Spinning:

Hver tirsdag, kl. 19:00 City Fitness, Lindeallè 6

Træning:

Hver søndag, kl. 10:00 fra klubhuset
Bemærk: Der trænes på MTB

Cyklisterne:

Holder vinterpause
21

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:
 Cyklisterne, der er for alle med en alm.cykel. Der cykles ca.25—35 km.
med en moderat hastighed, hvor alle kan være med. Venter på hinanden.
 Motionscykling, opdelt i A og B-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 ca. 60-80 km. for A-holdet, med en gennemsnitshastighed på ca. 30–32 km/t. B-holdet ca. 45-75 km. med et snit på ca. 26
–28 km/t. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture,
og fælles deltagelse i en række motionscykelløb, samt klubture for alle niveauer, hvor der kan være indlagt motionsløb.
Det forventes, at helt nye medlemmer på racer kan klare B-hold- niveauet!
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 side
21), og cykle med et par gange, for at se om det er noget for dig.
HELT UFORPLIGTENDE!!

Kontingent for 2013 (1/4-31/3)
Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent
550 DKK
Cyklisterne (tirsdag)
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.)
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