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HOVEDSPONSOR:

28. årg.

SPONSOR:

ANNONCE
Alle CMS’ medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og
skadebehandling hos Soleus Sportsmassage
Vi tilbyder:
LaserTerapi
Har du smerter eller skader i f.eks. lænd, ryg,
Massage
nakke, knæ eller ben? Så kontakt os, vi har stor
Sports akupunktur
succes med hurtig smertelindring, som regel
Triggerpunktsmassage
inden for en uge.
og Kinesiotape

Klinikejer er Kim Paulsen, tidligere deltager på bl.a. La Marmortte, Hamburg Cyclasic og Criquielion.
Læs mere på www.Soleus-sportsmassage.dk

KONTINGENT 2015
Så er det blevet tid til at forny medlemskabet af Cyklemotion Sønderborg.
Fristen er som altid:
Senest den 31. marts (bankdato)
Som I sikkert ved, så nedsatte vi kontingentet på generalforsamlingen med
kr. 25,- , dog ikke for passive medlemmer.
Se de nye takster i referatet på side 10 og på side 22.
Kontingentet kan enten indbetales på netbank til klubbens konto:
8010 01056325
eller kontant til kassereren.
DER ER INGEN GIRO/INDBETALINGSKORT VEDLAGT I BLADET.
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Nr. 1 Marts 2015

NÆSTE NUMMER UDKOMMER
JUNI 2015

Medlemsblad for

Forsiden :
Den nye bestyrelse
2015.
Fra venstre: Tina, formand, Peter (suppl.),
Bjarne, Rikke, Henry og
Carsten.
Jørgen mangler

BESTYRELSEN
Formand
Tina H. Johannsen,
Dyntvej 96
6310 Broager
℡ 29 27 23 47
e-mail: cms-sonderborg@live.dk
Kasserer
Henry Frederiksen
Vibevej 13
6440 Augustenborg
℡ 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
Bjarne Sørensen, ℡ 23 48 22 47

Bladredaktion
Henry Frederiksen (hf), ansvh.
Vibevej 13
6440 Augustenborg
Mob.: 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk
Monika Hoeck Petersen
Nedergaden 4, Mjang
6470 Sydals
℡ 51 29 43 68
e-mail: monika.engkildegaard@bbsyd.dk

CMS Klubhus: Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg
Hjemmeside: www.cms-soenderborg.dk
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Bestyrelsens side
af Henry

Nu er vi gået ind i den første forårsmåned—dagene er blevet længere, alt
pibler frem—det er jo en herlig tid. Det betyder også, at vi skal til at tænke
på at få cyklerne klargjort til den forestående træningssæson, som er lige
om hjørnet.
Siden sidst er der sket meget: Vi fik afholdt vores Champagneløb på årets
sidste dag, generalforsamlingen i januar fik vi igen godt overstået. Alle valgene gik gnidningsløst, der var (næsten) genvalgt over hele linjen. Vi fik
dog et nyt bestyrelsesmedlem, til erstatning for Bjarne Skov, Læs mere om
det længere omme i bladet.
I 2015 afholder vi jo, som sædvanlig, vores eget motionsløb Alssundløbet
og Sønderborg Rundt den første søndag i august. Desuden er der skrevet
en 2-årig kontrakt med Kræftens Bekæmpelse om afholdelse af motionsløbet TrædTil Danmark, som foregår søndag den 30. august 2015 ved AGS
på Grundtvigsallè i Sønderborg. For 2016 er datoen ikke fastlagt endnu.
Som I sikkert ved eller har hørt/set, så har vi i 2014 fået etableret et helt nyt
komplet badeværelse. Et længeværende ønske er gået i opfyldelse, og det
er blevet rigtig flot.
Vi søgte kommunens Anlægspulje om økonomisk støtte.
Der var i alt kr. 5,7 mill. i puljen,- der var 40 ansøgere, de 24 fik tildelt penge. CMS ansøgte om kr. 35000, og vi fik kr. 35000 !
Det var en meget stor hjælp til dette projekt.
Der blev en rest tilovers i puljen, så mon ikke vi søger igen til udskiftning af
varmvandsbeholderen, som er en ren energisluger, -plus renovering af
klubhusets ydervægge.
Projekt Zero: Det lå ligesom i ”luften” og at læse mellem linjerne i tildelingen af tilskuddet, at Kommunen gerne så, vi indgik i Projekt Zero.
Det går i korte træk ud på, at vi skal forsøge at få et ”grønt” klubhus. Vi har
allerede gjort en del, men der kan sikkert findes flere tiltag, såsom sparepelartorer, sparebruser, udskiftning af varmvandsbeholder, LED-pærer
m.m.
Det skal så ende med, at klubben får et Zero-certifikat, som skal synliggøres på klubhuset, ligesom forretninger og butikker skilter med Smiley’er.
Vi ses snart på landevejen—pas godt på jer selv– og på de andre!!
!På grund af temmelig meget stof, er dette klubblad udvidet med 4 sider!
4

Tillykke med
fødselsdagen
MARTS

MARTS

02. Johanne Ahrendt

APRIL

29. Christina Johannsen 18. Peter Jørgensen
APRIL

03. Allan Mortensen

20. Helle Juhl

05. Lars Brinck Hansen

02. Kirsten Dornhoff

29. Naja T. Pedersen

08. Asger Frank

03. Karla N. Andersen

11. Elin Lassen

04. Vilberg Olafsson

11. Carsten Paulsen

04. Vivi Riggelsen

13. Henning Seelk

12. Bjarne Skov

06. Trine Brammann

16. Leif Menzer

MAJ

18. Hans Hansen (sdbg.) 07. Søren Jørgensen

23. Gunnar Jørgensen

18. Ida Nielsen

08. Bjarne Eliasen

24. Hans Jacobsen

19. Lis Augustenborg

10. Thomas E. Riemer

25. Henry Frederiksen

19. Lone Detlefsen

13. Svend Aage Urban

25. Irene Grau

20. Birte Oksen Møller

17. Mogens Christensen 27. Pia M. Brammann

22. Jørgen Hartig

17. Monika H. Petersen 27. Hanne Madsen

25. Hans Aage Trærup

18. Sille Brammann

28. Rasmus Pedersen

27. Svend E. Bendiksen

VELKOMMEN I KLUBBEN
Hans Hansen, Sønderborg

VELKOMMEN I BESTYRELSEN
Bjarne Sørensen, Sønderborg
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Referat fra Generalforsamling
af Carsten Paulsen

Deltagere: 28
Valg af dirigent:
Lars Sørensen blev valgt til dirigent.
(Carsten Paulsen blev valgt til referent)
Lars konstaterer at generalforsamlingen er korrekt indkaldt skriftligt i klubblad og
rettidigt med mindst 3 ugers varsel.
Bestyrelsens beretning:
Formand Tina Johannsen gennemgår bestyrelsens beretning, som følger:

Inden vi går i gang med den 27. generalforsamling i Cyklemotionssønderborgs historie så vil jeg bede jer alle om at rejse jer op og vi sammen holder et min stilheld for vores cykel kammerat Thomas Lange Hansen som omkom på tragisk vis
ved et trafikuheld i sommers.
TAK FOR DET!!
Vil byde Jer alle hjertelig velkommen, og dejligt i fandt tiden til at komme.
Medlemstal mm
Cyklemotion Sønderborg består i dag af 157 medlemmer deraf 110 aktive .. fordelt på 93 mænd /64 kvinder.. og 35 medlemmer er under 25 år . De 35 medlemmer giver os ekstra tilskud fra kommunen.
Motionister : 90
Cyklister : 20
Vi har modtaget 18 nye medlemmer det sidste år. Og samlet set så er vi 5 medlemmer mindre end sidste år, på trods af den store tilgang.
I løbet af året har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder,
3 møder med Henrik Westermann fra Kræftens bekæmpelse
5 møder med SE .. (SE spinnings event ) og 3 møder i planlægningsgruppen
2 møder Alssundløbet
Samt der har været afholdt møder i udvalgene.
Tilbageblik
Vi kan se tilbage på en meget aktiv sæson.. med rige muligheder for at komme på
landevejen i skønt vejr, efteråret var lige så fantastisk, at raceren fik ekstra
uger på landevejen inden spinning/ MTB cyklen blev fundet frem .. sæsonen
igennem har fremmødet været rigtig flot til vores træning, vi har flere
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gange været over 50 fremmødte .. det er virkelig flot!
Vintertræning
Nogen vælger træning på MTB både tirdag torsdag samt søndag og nogen tager
til spinning som er en anden måde at mødes vinteren over da det er for alle om
man er A-B-C rytter eller cyklist.. vi mødes på tværs af holdene og for derved
styrket det sociale sammenhold udover konditionen .Der afsluttes så på Sundhalle trationen tro, hvor er der serveres en god pariserbøf. I år er vi 27 medlemmer
med på spinningsholdet ud af de 30 mulige cykler - så det er super opbakning..
I løbet af sæsonen har mange medlemmer fra Cyklemotion Sønderborg været
ude at vise trøjen frem til forskellige løb både i Danmark, men også i udlandet, og
det er jo en stor fornøjelse at se billeder og læse om jeres bedrifter fra løbene
og andre ture. Det gør jo en helt stolt at kunne sige de er fra vores Cykelklub.
Jeg kan kun opfordre til at synliggøre jeres bedrifter .. mange bruge vores lukkede FB gruppe, men vil også være super med en lille historie i klubbladet eller på
hjemmesiden ..
Vi har igennem året prøvet at blive mere oplysende bl.a. ved at få flere ting ind
på vores hjemmeside, så som rejsetilbud, cykelløb, klubarrangementer, foredrag
osv., dog ønsker vi stadig at forbedre. Hvis I har ideer til noget som kunne gavne
at have på hjemmesiden, så kom gerne frem med ideen, målet er at få en hjemmeside som er god og nyttelig for alle vores medlemmer. Samtidig viser det vores
ansigt udadtil.
FB Gruppen bruges også flittigt, men da ses tingene kun af dem som har tilmeldt
sig gruppen- pt. 69 medlemmer Men den er super til hurtig at få lavet nogle cykleaftaler eller smidt lidt reklame op.
Klubbladet som udkommer også 4 gange årligt med gode artikler, og hvad der ellers rør sig i klubben.. Det er bare med at komme med input, der er ingen krav til
lange artikler osv. Vores klubblad ligger også forskellige steder,- bibliotek, fitness, sponsorer osv.
Sidste år drøftede vi at lave et Årshjælpeskema, så man i god tid kunne få styr
på de fleste opgaver, hvor klubben har behov for at medlemmerne giver en hånd
med, som ved bl.a. vores cykelløb, så tingene kan afvikles forsvarligt. Det bliver
så fakta i år. Jeg erfarede selv sidste år hvilket stort arbejde det lå i at få alle
poster besat . Så det vil foregå sådan, at I vil få et skema med de ting, som vi
skal bruge hjælp til eller også har I mulighed for at tilvælge de ting ,
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som I vil støtte klubben med. Skemaet vil blive opdateret og sendt ud, samt hængt op i klubben, så man har mulighed for at se, hvilke ting der er ledigt, og hvilke der er taget.
Turudvalget.
Turudvalget startede sæsonen op med et nyt tiltag: En træningsweekend med 27 deltagere
den 11.-13. april Der blev kørt på flere hold, så der var noget for alle. Dagene startede hyggeligt med fælles morgenmad og fredag aften stod den på suppe og lørdag aften var det med rigtig lækker aftensmad og hygge Det var en stor succes og der var stor enighed om, at det skulle gentages.
Inden alle smuttede på sommerferie blev der afholdt fælles grill efter en trænings aften igen rigtig god tilslutning. De har også arrangeret flere fælles ture bl.a. til Silkeborg, hvor 22
rytter var tilmeldte samt 2 personer til service vognene. En spændende weekend tur som afslutning på sæsonen, og da blev der prøvet kræfter med forskelle højdemeter. Så kom Gendarmsti turen, og da må vi sige at opbakningen næsten var for god .. ikke mindre end 71 deltagere. Arrangementet forløb rigtig godt og der var super stemning, hver en stol og hjørne i
klubhuset var fyldt op af cykelrytter som spiste morgenmad, inden de skulle i sadlen. Der skal
nu overvejes til dette år om Gendarmsti turen skal laves om til et løb eller vi skal ha sat en deltager begrænsning på .
Året sidste dag afholdtes der Champagne løb og der var 14 ryttere tilmeldt. Bent Kastrup havde lavet et lille orienteringsløb, rundt i Sønderborg så var det op til deltagerne at finde flest
mulige poster i den tilladte tid. Deltagerne havde super vejr til arrangementet og vi sluttede
af med kransekage og et glas champagne.
Cyklisterne
Cyklisterne har haft en god sæson med rigtig mange gode ture, og de er heller ikke så pjattet
med lidt gråvejr. Cyklisterne har den hyggelige vane, at der skrives lidt om deres tirsdagsture, som så lægges på vores hjemmesiden, og som man kan læse, så bliver der også nogen gange
tid til private besøg og lidt til ganen.
Nordborg afdeling
Der er stadig en lille fast gruppe som kører på Nordals. I foråret prøvede vi nogle gange at have en gruppe cyklister ryttere med, men de faldt hurtig fra igen - så pt. er det kun motionist
afdeling i Nordborg.
Husudvalget
Der har bl.a. været afholdt en oprydning/rengørings dag med rigtig stor tilslutning i foråret,
hvor der blev skrubbet og skruet i alle hjørner og kanter, og vi fik startet op på vores nye badeværelse, som så nu er færdiggjort. Et længe ønsket rum. Håber vi for rigtig stor glæde ud
af det. Tankerne til i år er, at vi kommer med i Projekt Zero energispareplan. Husmuren på
klubhuset trænger til reparation.
Arrangementer
Udover de tidligere nævnte, har det været et aktiv år og god tilslutning til:
Fælles tur Grejsdalsløbet 17 tilmeldte fra Cyklemotion Sønderborg
Fryndesholmløbet fælles tur
Gendarmsti tur i sommer halv året
Alsundløbet lidt mindre deltager i år på grund af dårligt vejr ca. 200 deltager, men alligevel
et super arrangement.
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SE-spinnings event .. blev cyklet 60000 kr. ind til Red Barnet
TrædtilDanmark deltager på ca 430 rytter en super dag med mange glade mennesker
Hjælperfest 29 deltog på Mongolian Barbecue hvor klubben takkede hjælperne som havde
givet en hånd med ved Alssundløbet og Trædtil Danmark
Klubfest med 23 deltager i klubhuset blev en hyggelig aften god mad og masser af hygge.
Klubben har sagt ja tak til en 2 årige samarbejds aftale med Kræftens Bekæmpelse om at afholde Trædtildanmark. De to foregående år har været super med god fremgang på deltagere,
trods det blev afviklet de samme dage som stafet for livet. Der er flere nye ideer under udarbejdelse fra KB’s side så arrangementet bliver endnu mere tiltalende for deltagerne og i perioden op til afholdelsen.
Der er planlagt en klubaften ” mekanikeraften” her den 18. februar sammen med vores sponsor
Jønnes Cykler, som kommer og giver lidt gode ide og visning til hvordan vi kan bruge vores nye
værktøj og få lidt styr på slangeskift, kædelængde, smøring og alm. vedligeholdelse af cyklen
og gear, så husk at melde til.
Jeg vil gerne takker vores hovedsponsor Kontor Syd og Jønnes Cykler. En tak til de offentlige
instanser, annoncørerne i Alssund-løbet program og klubbladet, andre sponsorer, udvalgene,
hjælpere og alle jer medlemmer, som gør en indsat for klubben Til allersidst vil jeg gerne
sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde henover året.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Kasserer Henry Frederiksen forelægger og gennemgår regnskabet, herunder
specificeret regnskab for Alssundløb og TrædTil.
Forespørgsel fra klubmedlem om hvor regnskab er tilgængelig før generalforsamling, forslag om ikke blot oplysning om at det er tilgængelig 8 dage før, men
også hvor det er tilgængeligt.
Forespørgsel fra andet klubmedlem om bestyrelsens holdning til egenkapitalens
størrelse, hvor er grænsen? Besvaret med bl.a. hidtil så vidt mulig henlæggelser
til klubhusrenovering, tag mv., og hvis ikke modtaget tilskud til bad-/
omklædningsrum ville det give underskud, og del af egenkapital ikke likvid. Forslag om mere tilskud til tøj betinget af yderligere krav om at cykle i klubtøj.
Regnskabet godkendt.
Forelæggelse af budget for kommende år:
Henry gennemgår budget for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag.
Der blev derudover drøftet eventuelle ændringer til Alssundløb, herunder ruter
mv.

9

Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår nedsættelse af kontingent med 25 kr., på baggrund af
DCU´s oplæg til at medlemmer fremover selv skal bestille og betale medlemskort fra DCU, som hidtil har været en del af medlemskontingentet.
Således forslag til nye kontingentsatser,
Motionister 525 kr. person/familie
Cyklister 200 kr. person og 275 kr. , hvis flere i samme husstand.
Passive 100 kr. uændret
Bjarne Skov forklarer ny klubstruktur efter sammenlægning af DCU og DCU-M
og ej mere opdeling licens/ikke licens, men nu basis medlemskab og andre kategorier, hvor ikke alt går til licensryttere, derfor ny struktur.
Forslag fra klubmedlemmer om at klub fortsat betaler for medlemskort. Forslag
om at klubben laver arrangement med hjælp til bestilling af medlemskort og/eller
vejledning på klubbens hjemmeside, og link til DCU´s hjemmeside.
Bestyrelsens forslag til nedsættelse af kontingent godkendt.
Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer
Henry Frederiksen og Jørgen Christensen genvalgt.
Bjarne Sørensen nyvalgt.
Bestyrelsessuppleanter
Bjarne Kastrup og Peter Lund Petersen genvalgt.
2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Per Ulrik Pedersen og Mogens Christensen genvalgt som revisorer.
Leif Menzer nyvalgt som revisorsuppleant.
Nedsættelse af diverse udvalg:
Turudvalg:
Lars Sørensen og Jørgen Christensen genvalgt.
Bent Kastrup nyvalgt som suppleant.
Husudvalg:
Hans Hansen genvalgt og Bjarne Sørensen nyvalgt.
Mogens Christensen nyvalgt som suppleant.
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Cyklistudvalg:
Gitte Hansen og Jørgen Christensen genvalgt.
Webudvalg:
Johanne Ahrendt og Rikke Holch Nielsen genvalgt.
Bladudvalg:
Monika H. Petersen og Henry Frederiksen genvalgt.
Tøj:
Lars Sørensen
Eventuelt
Kursus:
Formand Tina Johannsen orienterede om afsatte penge i budget til kurser, herunder kaptajn kurser. Der er planer om at lave oversigt over kurser eller link til
DCU-hjemmeside.
Andre forslag og kommentarer:
Et klubmedlems forslag om at arbejde mere på at erhverve yngre medlemmer.
Flere forslag til husrenovering, herunder særlig udvendig, og vedligeholdelsesplan også med i årsberetning, forslag til yderligere varmepumpe som vigtig del i
opvarmning og vedligeholdelse af hus, anden kommentar om eventuel begrænse ambitioner om husets finish på grund af udsat sted ved vandet mv.
Hjælpekalender forelagt af bestyrelsen dog p.t. kun en foreløbig eller
”prototype”.
Webudvalg modtager gerne input.
Input gælder også til andre udvalg.
Forespørgsel om ordensregler for værktøjskasse bliver besvaret med at værktøj
anvendes i klubhus og med underlag ved smørelse mv., pligt til oprydning og
rengøring efter sig, besked hvis der mangler værktøj, eventuel værktøjskasse
med på klubture.

Generalforsamling sluttede.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Derefter gik vi ombord i smørrebrødet, og snakken gik livligt—det er jo herligt!
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Champagneløbet 31.12.2014

Champagneløbet, eller skal vi kalde det Champagneturen, havde samlet 7
par.
Bent Kastrup, som havde gjort et stort forarbejde, startede med en briefing,
hvad det gik ud på og forskellige andre info.
Præcis kl. 10 blev de første par sendt af sted—derefter gik det slag i slag
med 2-3 min. imellem til de næste par osv.
Alle par fik udleveret et skema, hvor man så skulle finde forskellige årstal
og tekster rundt om i byen og omegn, nogle kom endda helt over på Jyllands-siden.
Undertegnede og Lars B. Hansen kom helt ud til Ulkebøl-Hallerne, hvor der
stod 2 sten med årstal. Hvilken en skulle vi vælge? Vi valgte selvfølgelig
den forkerte. Det blev der en masse snak om bagefter. Flere havde nemlig
gjort det samme.
Vi havde 1½ time til rådighed—ellers vankede der strafpoint.
De fleste overholdt tiden.
Alt imens vi fik kransekage og champagne og der blev skålet, efter hjemkomsten til klubhuset, kom Bents hjerne i sving med udregning af point.
Det par med flest point ”vandt”.
Det vindende par blev:
Poul Erik Derlich og Peter Jørgensen
TILLYKKE!
Kotumen er, at det vindende par står for løbet næste gang.

Tak til Bent og de andre hjælpere— for at vi alle fik en god (årets sidste )
dag.
P.k.v. Henry
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KLUBHUSET
Badeværelse
Det nye badeværelse er nu færdigt, og det er blevet rigtig flot. Nu kan både
vores medlemmer og gæster/kollegaer udefra få sig et bad, især når vi har
fælles cykelture, f.eks. Gendarmstituren.
Cyklerne kan også få et skyl, da vi har fået monteret en udendørs vandhane. Kræver dog en specialnøgle, som skulle ligge i klubhuset.
Klubtøj
Alt X-treme (sommertøj) er afskrevet ihht. Årsregnskabet 2014.
Det betyder, at det er helt ude af tøjsortimentet.
Der er sket prisnedsættelser på en del vintertøj. Se side 22

Kaptajnkursus
Det er nu muligt at tilmelde sig Kaptajnkurserne der afvikles i foråret 2015.
Der er planlagt kurser den 27. og 28. marts samt den 10. og 11. april.
Her en lille beskrivelse af Kaptajnkurset:
”Hvordan styrer jeg en flok motionister med forskellig baggrund, forskellige
færdigheder på cyklen og med meget forskelligt ambitionsniveau?”
Denne problemstilling kender de fleste klubtrænere/turledere—man starter
ud på en fælles træningstur med de bedste intentioner om en god og social
cykeltur, men knap er man nået ud af byen før gruppen er spredt for alle
vinde!!
Kurset er et redskab til at planlægge og gennemføre en god træning for alle medlemmerne.
Er I interesseret i et sådant kursus, så henvend jer ved bestyrelsen, og vi
tilmelder dig/jer ved:
Bent Skov, udviklingskonsulent Danmarks Cykle Union
BEMÆRK: Det er gratis—klubben betaler !
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SPINNING 2014/15
Så slutter spinningen snart. Sidste gang i denne sæson er tirsdag den 24.
marts, hvor vi efterfølgende afslutter med en lille komsammen på Sundhalle. Dette er blevet en tradition, og den skal vi holde fast ved.
Vi synes alle sammen, at Jan igen har gjort det godt.
Vi hygger os, men vi får sandelig også sved på panden og pulsen næsten
op i det røde felt.
Men det er godt, siger Jan, derved får vi en bedre kondi og kan bedre klare
os, når vi skal ud på landevejen.
Vi må se, om det er rigtigt, når vi starter tirsdag den 7. april.
Den første måned starter vi kl. 18.00 på grund af mørket—fra og med maj
er det som sædvanlig kl. 18.30.
HUSK, at melde dig til i god tid ved Henry (mail), hvis du vil deltage på
Sundhalle den 24. marts kl. ca. 20.30. Sidste frist den 17.marts.
Dette af hensyn til madbestillingen (Pariserbøffen).
Vi håber at se lige så mange igen til spinning sæson 2015/16.

Som nævnt andetsteds, så er DCU og DCU-M sammenlagt, og det bevirker blandt andet, at hvert enkelt medlem selv skal sørge for at bestille et mlicens/medlemskort.
Benyt linket neden for:
http://ny.cyklingdanmark.dk/rytter/licenser/tegn-licens.html
Det er selvfølgelig frivilligt, men det giver visse fordele. I nogle tilfælde, skal
det fremvises ved løb herhjemme, men især i udlandet. Der følger også en
forsikring med , hvis man har et medlemskort.
Hvad og hvor det er, kan du også se på DCU’s hjemmesiden.
NB! For dem der måtte ønske hjælp, vil bestyrelsen gerne være behjælpelig med bestillingen af medlemskort.
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VINTER-CUP RESULTATER :
CMS har desværre kun et par med i denne sæson
Resultaterne for Lars og Carsten er indtil videre:
1. afd.

blev kørt d. 2. november—det gav en 7. plads

2. afd.

blev kørt d. 7. december—deltog ikke

3. afd.

blev kørt d. 4. januar 2015—det gav en delt 21. plads

4. afd.

blev kørt d. 1. februar 2015—deltog ikke

5. afd. (finalen) blev kørt d. 1. marts 2015
Resultatet forelå ikke ved bladets deadline.
Det samlede resultat (de 3 bedste plac.) kendes så heller ikke.

Der er 31 par i denne klasse.

Tusind tak……..
Tusind tak for vingaven til min, ja uha, 70 års fødselsdag i januar.
Jeg blev meget glad, ikke mindst for dit besøg Henry.
Vi har jo efterhånden cyklet sammen i mange år.
Hilsen Annette Dyhr
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OM TRÆNING m.m.
NU - skal vi snart i gang med udendørs-træningen. Nogle har en plan og et
mål for 2015, andre vil bare ud at cykle. Begge dele kan være lige godt.
Det tager sin tid at komme i god form, for det er vigtigt ikke at starte for
hård ud. Det vil senere hævne sig. De lange ture kommer senere.
En vigtig ting er, at bruge kroppens eget måleinstrument, nemlig PULSEN.
Kend din max. puls. Der er flere måder at gøre det på. Min måde er tallet
210 minus halvdelen af ens alder, så passer det nogenlunde, det er kun
vejledende, da det varierer fra person til person.
Man skelner mellem 3 måder at træne på, såkaldte pulszoner.
1. Den lette (fedtforbrænding): Jævnt tempo i ca. 2 timer
2. Den alm.: Her forbrænder man både fedt og kulhydrater
(formforbedring). Her kører man både interval- og bakkekørsel – spurter
osv.
3. Den hårde: Her skal man op og yde det maximale i en time eller længere. Vil svare til en enkeltstart på 40 km.
Træningen her er hård, men meget virkningsfuld. Her tæres der virkeligt på
depoterne. Det gælder for alle 3, rigeligt med væske og kulhydrater/
proteiner, f.eks. gel, både under og efter træningen. Spis ikke senere end
en time før træningen, men gerne drikke.
Det er også vigtigt, at kroppen får en tilstrækkelig hvile bagefter.
Med et finere ord: Restitution.
Ved alle træningsformer gælder det om at sørge for en god opvarmning.
Træning alene eller i en flok (gruppe) er to vidt forskellige former for træning.
Alene, skal man ”trække” hele læsset selv, og 10 km. i modvind kan føles
som 20 km. Stigningerne kan føles uoverkommelige.
Cykler man derimod med andre i en lille flok eller gruppe, så er det helt anderledes og det går meget lettere. Her kommer også det sociale element
ind i billedet.
Man bør her lære at udnytte vindmodstanden, ved at lægge sig på ”hjul”.
Derved sparer man en masse energi. Jo, tættere, jo mere, - men anbefales
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dog lidt forskudt for baghjulet—af sikkerhedsmæssige grunde.
Tænk, hvis ham/hende foran svinger, skifter bane eller bremser op!
Man sparer 34% energi ved 1 m. afstand - 38% v/60 cm., men over 40%
ved 40 cm. Man kører - så at sige - lidt længere på literen!
Der gælder også andre uskrevne regler ved gruppekørsel. Bl.a. tegngivning/ råb, f. eks. kan der være huller, grus eller grene på vejen,
der kan være forhindringer, især i højre side, som gående, andre cyklister,
parkerede køretøjer. Her giver man også tegn og råber.
Det er som regel altid den(de) forreste, som ser det først, men man gi’r
samme tegn og råber hele vejen ned langs gruppen.
Ligeledes giver man tegn, hvis man vil skifter bane, det kan få katastrofale
følger, hvis man ikke gør det. Vi har set eksempler!
Svingninger til højre eller venstre eller ved stop, giver man selvfølgelig også tegn. Punktering – igen tydelig tegn—arm i vejret og råb ”punktering”.
Rulleskift eller viftekørsel benyttes ofte ved megen modvind eller sidevind.
Andre grunde kan også bare være, at det ikke altid er de samme, som hele
tiden skal ”trække”.
Man ”slår” ud, som man siger, og de næste tager føring, så længe de kan
og vil. Sådan bliver man ved, indtil alle har taget en føring. Så starter man
forfra osv.
Man kan også aftale, at man laver løbende skift – kører kontinuerligt, som
en cykelkæde. Altså uden at tage deciderede føringer.
Forudsat man kører to og to, da kører den forreste venstre m/k’er op foran
den forreste højre, og venstre nummer 2 kører så op og ligger foran, han
gør det samme, og sådan kører det hele tiden. Husk, man skifter uden at
rykke (øge farten). Det er man nemlig tilbøjelig til, uden at tænke over det.
Det ovennævnte udføres bedst på lange strækninger, og man overskrider
aldrig midterlinjen. Husk færdselsloven skal overholdes!
I øvrigt følger man altid Turledernes ordrer.
Vidste du, at du sparer energi ved at sidde ned, i stedet for at stå op—f.
eks. op ad en bakke?
Henry
17

LIDT AF HVERT…….
Der vil per mail, blive udsendt et Hjælpeskema til klubbens arrangementer.
For dem som har lyst og tid, bedes udfylde skemaet, sende eller aflevere
det til enten formanden eller et best. medlem.
Vi håber rigtig mange vil tage positivt imod det.
Venlig hilsen
bestyrelsen
Helge Bek Hansen har foreslået, at klubben investerer i sådanne vindskærme. Ser vældig smart ud, men hvad med skidt og sprøjt fra de forankørende? Læg dig foran, så har du ikke det problem. Men hvad med vindmodstanden ?
Men idèen er ikke dumTT..

Hm...hvad gør
jeg nu ??

Billedet her til højre refererer til teksten på side 19.
Mekaniker-aften 18.2. 2015
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Asger Frank skriver den 8. februar på Cyklemotion Sønderborgs FB-gruppe:
Søndagscykling fin, var det mon 10 stykker, vi var?
Det meste på landevej, undtagen en enkelt genvej i Roden Skov, Gråsten,
der ikke var værre, end at et par stykker på let forstærket racercykel kunne
tage det.
Mødte i Blans en Ole P. for hjemadgående, som dog slog følge indtil Bovrup, hvor vi drejede mod Gråsten.
I Gråsten var vi 3 "Ausläufere", der gik den lige vej hjem, mens resten gik
nedenom og hjem.
Godt nok var det lidt forblæst og kold udtur - sandheden skal jo frem - men
hjemturen var da lutter sol og lagkage. Jeg tror min sæson genstarter her.

Mekaniker-aften 18.2. 2015
Denne aften med Jønnes Cykler, havde lokket 28 cms-medlemmer til klubhuset.
Jørgen Hartig bød velkommen, og overgav kurset - hvordan man vedligeholder sin cykel - til Jens og Mikkel fra Jønnes Cykler.
Der blev detajleret og grundigt gennemgået, alt fra indstilling af sko, sadel,
styr, gear, hvornår en kæde er slidt og klar til udskiftning, hvordan man tager dæk/slange af, til det lidt mere faglige og komplicerede som krank, kasetteskift, egeropstramning. Det kræver lidt mere erfaring og noget som nybegynderne ikke skal give sig i kast med.
Mikkel gik meget op i smøring, især kæde, for-og bagskifter, men også affjedringsforgaffel på MTB.
Ved denne aften fik vi rigtig afprøvet vores værktøj. Vi kan næsten lave alt,
og Jørgen sagde, at medlemmerne er velkomne til at komme i klubhuset
og reparere sin cykel. Er der ting, som går i stykker, eller værktøj som
mangler i værktøjskassen —så sig det til Jørgen eller bestyrelsen.
En rigtig god og hyggelig aften med 2 kompetente fagfolk . Tusind TAK!!
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CYKEL-MOTION DANMARK
Som de fleste ved, så har vi en abonnementsordning på bladet CYKELMOTION DANMARK.
Bladet udkommer 4 gange årligt: Forår, sommer, efterår og vinter.
Henning Seelk er så venlig, at bringe det ud på jeres adresser. På cykel
naturligvisTTTT...
Henning vil gerne fortælle lidt om bladet., og hvad klubprisen er.
Der er stadig 2 blade tilbage i skrivende stund.
Det første nummer—med indlagt hæfte Trænings-og kalenderbog – blev
allerede udleveret ved vores generalforsamling.

Se side 24, der finder du Hennings mailadresse og telefonnummer.
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Udstyrssiden
Klubtøj
Gældende priser pr. 1. MARTS 2015:
*BEMÆRK DE NYE NEDSATTE PRISER!
Trøje med korte ærmer, Giordana
medl.pris kr. 500,Trøje med korte ærmer, Giordana-dame medl.pris kr. 475,Trøje med lange ærmer, Giordana
medl.pris kr. 600,Korte bukser, Giordana
Korte bukser, Giordana-dame
Lange bukser med seler, efterår/forår
Lange vinterbuks Sonic

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

kr. 500,kr. 500,kr. 450,kr. 500,- *

Vinterjakke, thermo
Vindvest, Windbreaker
Vindjakke, Windbreaker

medl.pris kr. 550,- *
medl.pris kr. 300,- *
medl.pris kr. 400,- *

Løse ærmer (sæt) Giordana
Løse ben
(sæt) Giordana
Skoovertræk Giordana

medl.pris kr. 125,medl.pris kr. 150,- *
medl.pris kr. 125,-

BEMÆRK: Hvor intet er nævnt, er tøjet fra X-treme og sælges så længe lager haves. Kontakt Lars W. Sørensen og hør nærmere. Se side 24
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I..og så skal det lige nævnes, at
T...husk at meddele flytning/tel.-& mailæn dringer
til formand og kasserer, - dermed kan listerne
holdes ajour

HUSK-HUSK-HUSK

T...bilag for udlæg for klubben, altid skal forsynes
med formål og UNDERSKRIFT, samt afleveres til kassereren straks eller snarest mulig efter begivenheden/arrangementet

Jævnligt at se på vores T...kontingentet er nedsat med kr. 25 - som vedhjemmeside—især kataget på generalforsamlingen
lender er vigtig, der
dukker hele tiden nye
aktuelle ting op.
T...alt X-treme sommertøj nu er ude af sortimentet
Kig også på Linkene.

CMS hjemmeside/facebook
Vores Facebook-gruppe har fået rigtig mange medlemmer/brugere. Kig
jævnligt, både på vores udmærkede hjemmeside og på Facebook.
Der kan du følge med i, hvad der sker af nyheder, løb, gode ideer, kommentarer osv.
Generelt kan gruppen også bruges til forslag til ture m.m.
Sådan gør du:
Gå på vores hjemmeside, klik på links, klik på Facebook ! Er du endnu ikke medlem af gruppen, så anmod enten Rikke eller Johanne om medlemsskab, så klarer de det - og du er med.
Med venlig hilsen
Webudvalget

KLUBTØJ
Køb af klubtøj skal altid indbetales på klubbens konto: 8010 1056325.
Samme konto som til kontingent, klubtilmeldinger m.v.
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Udvalg
Fester og lignende:
Nedsættes efter behov.
Husudvalg:

Turudvalg:
Jørgen Hartig, ℡ 2343 1884
email: jhartig@live.dk

Bjarne Kastrup,℡ 4079 1673
email: bjarnekastrup@mail.dk

Chr. Petersen, ℡ 2171 3416
email: petersen30@stofanet.dk

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

Hans Hansen,℡ 2029 0635
email:hhm16@bbsyd.dk

Lars W. Sørensen, ℡ 7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.dk
Bent Kastrup, ℡ 7442 9492

Bjarne Sørensen,℡ 2348 2247
email: bjarne.soerensen@3f.dk

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

Mogens Christensen, ℡ 2016 5608
email: mc.godsk@live.dk

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

Webudvalg:
Rikke H. Nielsen, ℡ 7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.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
16.

MARTS

Kl.

Arrangement / arrangør / mødested

19.00

Info. om CMS / CMS- klubhus

18.

19.00

Info. om CMS / CMS- Nordals Hallen

24.

19.00

Sidste gang spinning / City Fitness

29.

02.00

Sommertid –stil uret frem til 03.00

31.
07.

!!Frist for betaling af KONTINGENT!!
APRIL

18.00

Træning Cyklister/Motionister-klubhus
!!!!BEMÆRK KLOKKESLÆT!!!!

05.

MAJ

18.30

10.

Træning – første gang kl. 18.30
Grejsdalsløbet / Vejle CM / Idrætscenter
i Vejle

31.

Vadehavsløbet/ECM/Øster Vedsted CC

Andre aktiviteter og info., som ikke er nået at komme med i dette
klubblad, vil blive udsendt via mails/hjemmeside eller vores Facebookgruppe. Gælder også frister for tilmelding.

F a s t e træningsture / motion:
MOTIONISTER—MTB:

Hver tirsdag og torsdag kl. 18.00– Slutter til
april.
MOTIONISTER—RACER: Hver tirsdag kl. 18.30 (dog 1.måned kl.18.00)
Hver søndag kl. 10.00
CYKLISTERNE:
Hver tirsdag—altid kl. 18.00
TRÆNINGEN FOREGÅR ALTID FRA KLUBHUSET, VERDENS ENDE 6 i
SØNDERBORG
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Kort om
CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DCU- DANMARKS CYKLE UNION .
Selve cykleaktiviteterne er opdelt i to grupper:
•

Cyklisterne er for dem med almindelige cykler, der ønsker motion, men også
lægger vægt på det sociale og nyder turen. Vi cykler hver tirsdag i sommerhalvåret fra kl. 18 til ca. kl. 20, og vi venter på hinanden, så vi følges ad både ud og
hjem.
Kig rundt på hjemmesiden for at læse mere om os.

Motionisterne, (opdeles i A, B og C-hold), er for de lidt hurtigere og som
har en rimelig god racercykel. Der cykles 3 gange ugentlig. A-holdet kører
ca. 75-100 km., med en gennemsnitshastighed på ca. 30–32 km/t. B-holdet
kører ca. 60-80 km. med et snit på ca. 26–29 km/t. C-holdet kører ca. 4050 km. med et snit på ca. 22–25 km/t. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture, samt klubture for alle niveauer, og hvor der
kan indgå et motionsløb.
Det forventes, at helt nye medlemmer på racer kan klare C-hold- niveauet!

•

Hvis dette lyder som noget for dig, så kontakt en i klubbens bestyrelse (se side
3). Du er også velkommen til bare 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 2015 (1/4-31/3)
Motionisterne (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent
Cyklisterne (tirsdag)
Personligt kontingent (1 person)
Familiekontingent (flere)
Passivt medlemskab *)
*) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter,

525 DKK
200 DKK
275 DKK
100 DKK
ej heller træning!

Familiekontingent dækker den del af familien, der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).
Klubbens bankforbindelse: SYDBANK, Reg.nr.: 8010 Kto.nr 1056325,
hvortil bl.a. kontingentet kan indbetales.
Gælder dog ikke til Alssund-Løbet / Sønderborg Rundt ! (Særskilt kto.nr.)
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