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HOVEDSPONSOR:

SPONSOR:

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

Klinikejer er Kim Paulsen, tidligere deltager på bl.a. La Marmotte,
Hamburg Cyclasic og Criquielion.
Læs mere på www.Soleus-sportsmassage.dk
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NÆSTE NUMMER UDKOMMER
SEPTEMBER 2016

Medlemsblad for

Forsidefoto:
Sønderborg Rundt klar
til start.
...store som små.
Arkivfoto
Fotograf ukendt

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
Jørgen Christensen, ℡ 21 47 08 18
Carsten Paulsen, ℡ 40 76 39 80
Bjarne Sørensen, ℡ 23 48 22 47
Bjarne Kastrup, ℡ 40 79 16 73

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
Mob.: 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

Som den skarpe sikkert har set, så har bladet skiftet udseende, hvad
skriftstype og størrelsen på skriften angår
Vi prøver nu med skriftstype Verdana og størrelse 14.
Den skulle være mere læsevenlig, og hvem vil ikke være mere venlig ?
Vi er kommet rigtig godt i gang med vores træninger, og mange har endda
været deltager i forskellige motionsløb—senest i Vejle til Grejsdalsløbet. Da
deltog vi med 16 medlemmer.
Resultaterne kan ses på: www.grejsdalsloebet.dk
Vi har også i år fået mange nye medlemmer, og det er vi rigtig glade for.
Glædeligt er også, at de og os hurtigt bliver integreret og straks føler sig
hjemme og som en del af klubben.
Se side 11-12 !
Bedre reklame fås ikke.
Vi glemmer ikke det sociale aspekt i klubben, det har altid spillet en stor
rolle.
Det skal ikke kun dreje sig om cykling, derfor holder vi en årlig klubfest,
en udvalgsfest og en hjælperfest, hvor der bliver snakket og hygget, sammen med lidt godt til ganen!
Desværre har vi også måttet tage afsked med gamle medlemmer af den
ene eller anden grund.
Summa summarum er, at vi på næsten samme niveau.
Planlægningen af vores Alssundløb/Sønderborg Rundt, som i år finder sted
søndag den 7. august, er i fuld gang.
Programmerne/foldere/plakater er færdige til udsendelse/omdeling og ophængning.
Igen i år kører vi med chip.
Kør nu pænt derude og husk—vi kører altid i min. klubtrøje.
Pas godt på jer selv og på de andre.
Ha’ en rigtig god sommer!
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Tillykke med
fødselsdagen
JUNI

JULI

AUGUST

02. Bjarne Sørensen

01. Bjarne K. Kastrup

01. Asger Terp

03. Morten Andersen

01. Frederik Sørensen

14. Sven Dyhr

04. Bo Andresen

09. Morten Thygesen

20. Per Samsøe

09. Hans Peter Blom

11. Claus Staugaard

23. Hans P. Ahrendt

09. Jørn Juhl

14. Ulla Andresen

26. Jytte Frederiksen

20. Glenn Møller

17. Christian Petersen

27. Thomas Lyneborg

20. Robert Terp

19. Amalie Palnov

30. Bo Hansen

21. Johannes Callesen

20. Karina Jørgensen

25. Viggo Clausen

21. Jørgen Rudbeck

01. Rasmus Juhl

25. Birte D. Pedersen

22. Simon Ørskov

10. Jan Mortensen

30. Eduard C. Madsen

26.Agusta Olafsson

11. Arne Bonde

30. Birgit Nicolaisen

27. Nikolaj Andresen

15. Svend Å. Andersen

SEPTEMBER

15. Helge Bek Hansen

VELKOMMEN I KLUBBEN
Gitte Holt, Broager
Susanne V. Palnov, Sydals
Jeppe Palnov, Sydals
Kathrine Palnov, Sydals
Amalie Palnov, Sydals
Kent Paysen, Augustenborg
Steen Ryborg, Sønderborg
Yvonne Ryborg, Sønderborg
Per Samsøe, Sønderborg

Hans Peter Blom, Ragebøl
Christian Christiansen, Sønderbg.
Mona Christiansen, Sønderborg
Claus Nielsen, Sønderborg
Lykke Bæk Seffinger, Sønderbg.
Robert Terp, Sønderborg
Susanne Terp, Sønderborg
Asger Terp, Sønderborg
Signe Terp, Sønderborg
Morten Thygesen, Sydals
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FOREDRAG MED JØRN NIELSEN
ONSDAG DEN 13. APRIL 2016
22 MEDLEMMER HAVDE FUNDET VEJ TIL KLUBHUSET DENNE ONSDAG AFTEN.
Jørn Nielsen—gammel licensrytter i SCK, Sønderborg Cykel Klub—nu seniorkonsulent for nye talenter.
Jørn, som er en livlig og interessant fortæller, viste en masse billeder på
overheaden og fortalte lystigt om sin cykeltur verden rundt. Ganske imponerende, hvad Jørn har set og oplevet på de mange forskellige kontinenter.
Der var stor spørgelyst blandt medlemmerne, og disse blev detaljeret besvaret, stadig med et glimt i øjet!
Han forklarede, at han startede 16.7. 1988 og 14 en halv måned efter, var
han i Danmark igen.
Undervejs havde arbejdet lidt for føden, og hjulpet til i høsten i Australien
på en kæmpe farm, så vidt jeg husker på 20.000 ha. (40.000 tdr/l)
Ca. halvvejs henne i foredraget fik vi kaffe og kage, men Jørn snakkede videre imens.
Nogen spurgte: ”Har det ikke været dyrt ?”
”Jooe, det har kostet ca. kr. 70000, men så har jeg også fået hele verden
at se, og snakket med mange forskellige mennesker”.
Det var pengene værd, og I skal huske—det var i 1988/89.
Det blev til mange kilometer på cykel med oppakninger/reservedele og
Jørn på sadlen, der sled sig af sted i al slags vejr. Det værste var varmen,
nogen steder op til 35-40 grader!
I ALT blev det til—hold nu fast—22.500 km.
TAK til Jørn for en supergod aften.
(Sender ham et klubblad)
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Hilsen Henry

FRYNDESHOLM LØBET 2016
SØNDAG DEN 19. JUNI KL. 09.00

DETTE LØB ER ANNONCERET SOM ET CMS-FÆLLESLØB PÅ VORES HJEMMESIDE.
DERFOR MØDES VI VED KLUBHUSET KL. 07.30 OG CYKLER SAMLET TIL FYNSHAV.
DEM, DER BOR PÅ STRÆKNINGEN (VOLLERUP/ AUGUSTENBORG) KAN KOBLE SIG TIL UNDERVEJS.
AF HENSYN TIL FÆLLESTILMELDING, BEDES DU
MELDE DIG TIL VED TURUDVALGET – LARS SØRENSEN, TEL.7442 4291, EMAIL: rikke.lars@bbsyd.dk
ELLER JØRGEN HARTIG, TEL. 2343 1884, EMAIL:
jhartig@live.dk
SENEST 14. JUNI.
OPGIV NAVN OG RUTELÆNGDE
Overfør samtidig beløbet (se nedenfor) til klubkonto:
8010 01056325

CMS-priserne:
DER ER SAMLET START
KL. 09.00, UANSET
RUTELÆNGDE.

35 km ruten – kr. 35,00
75 km ruten – kr. 65,00
110 km ruten – kr. 100,00
Inkl. 1 pølse og 1 øl el. vand

Startsted: Fryndesholm skolen - Gyden 96, Fynshav.
Service: Der er servicevogn på ruterne.
Depoter: Der er depot på alle ruter.
 Energidrik og vand
 Bananer, energibar og chokolade
Nummerudlevering fra kl. 08.00
på skolen.
Gratis morgenkaffe og friskbagte boller
fra kl. 08.00.

CMS har reserveret bord
til os—både til morgenkaffe og bagefter løbet.
Der kan vi så sidder og
snakke om dagens anstrengelser og nyde en
ringriderpølse med øl/
vand til.
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GREJSDALSLØBET
Søndag den 15. maj 2016
Mailkorrespondance:
Hej!
Først vil jeg(vi) fra Cyklemotion Sønderborg (CMS Sønderborg) sige tak for
endnu et godt løb.
Trods lidt regn med hagl og en del blæst, så lykkedes det igen at gennemføre ruterne. Det er vel det vigtigste ?
Der var skam også plads til solen, og vi nød det sammen med den flotte
natur med masser af grønne skove og gule rapsmarker.
Tak for en dejlig dag i og omkring Vejle. Tak til Trafficofficials og de mange
andre hjælpere, ikke mindst på depoterne.
A propos depoterne: De var rigeligt udstyret med en masse gode ting for
rytterne, men der er et lille "men".
Vi savnede kaffen på Munkebjerg-depotet. Maskinen var åbentbart gået
grassat ? Øv, Øv !
På Ny Nørup-depotet var der heller ingen kaffe, kaffemaskinen var der,
men der blev sagt, at der manglede strøm.
Igen Øv, Øv !
Af et så godt velarrangeret arrangement, må det bare ikke ske. Hvad er
gået galt?
Håber I får det ordnet til 2017.
Vi ses igen næste år!!
Med venlig hilsen
P.k.v.
Henry Frederiksen/kass./pr.
Cyklemotion Sønderborg
Hej Henry
Tak for din mail Henry og godt at høre at du/I trods det omskiftelige vejr
har haft en god tur.
Vi vil gøre alt for at kaffeproblemerne bliver løst i 2017 så oplevelsen bliver
endnu bedre til næste år.
Tak for alle roserne som jeg nok skal viderebringe til de rette personer.
Mvh.
Per Hansen
Grejsdalsløbet / Vejle Cykel Motion
www.grejsdalsloebet.dk
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TRÆNINGSTIDER
Der er blevet diskuteret lidt på bl. a. vores FB-gruppe, og på træningsaftener, om træning på helligdagene.
Falder de på en tirsdag/torsdag eller på en fredag. Det kan f.eks. være Kr.
himmelfartsdag—Skærtorsdag eller Langfredag, så siger flertallet på vores
undersøgelser, at disse helligdage skal betragtes som søndage.
Det vil sige, at på disse dage træner vi kl. 10.00 fra klubhuset.

SÅDAN TRÆNER VI…
Det vil altid være svært, især for nye medlemmer, at finde et passende
hold at træne sammen med.
Skal jeg vælge A- B- eller C-holdet ?
Os gamle rotter, kender efterhånden de forskellige medlemmer, og hvor de
passer ind. Hjælp de nye godt på vej.
Husk opvarmning: Start lidt forsigtigt ud, evt. de første 10-15 min.
Så kan begynde at give den gas. Sørg for at alle i gruppen er med –hele
tiden! Det er rigtig ærgerligt, hvis nogen mistes undervejs—incl. Turlederen….
En træning er en træning, ikke et cykelløb. Man træner forskellige ting ude
på ruten. Såsom rulleskift, ligge på hjul, viftekørsel i sidevind, spurter osv.
Det skal være behageligt og en oplevelse at træne, men må godt kunne
mærkes, at man har ydet lidt.
A propos sidevind, er det vigtigt at første mand ligger sig sådan, at de
bagved kørende kan få ”hjul”. Venstre sidevind, lægger første mand sig så
langt til venstre som mulig. Højre sidevind så langt ud til rabatten som
muligt. Det er nemt: Venstre til venstre—højre til højre.
Et typisk sted man kan afprøve det er fra Skelde til Gammelgab med vinden i vestlige retninger.
Færdselsloven skal altid overholdes !!
Alle har forskellige mål med træningen, nogle vil holde kondien vedlige,
andre træner til motionsløb eller noget helt tredje.
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MOTIONSLICENS
Motions licenskortet skal bestilles direkte ved DCU. Gå på deres hjemmeside og se, hvordan du gør.
Det er rart og trygt at have, og ved forlangende kan man vise det. Især
ved udenlandske løb. Det har noget med forsikring at gøre.
•
•
•

Ansvarsforsikring
Rejseforsikring
Retshjælp

INDLÆG FRA NYT MEDLEM
Min første cykeltur med Seniorerne
Tirsdag d. 3. maj stod jeg hjemme i køkkenet med en bunke sportstøj og
så meget tænksom og forvirret ud, da min mand kom hjem. Han spurgte
straks om jeg ville over i cykelklubben, men jeg rystede lidt på hovedet og
svarede: naj, tja, måske, ved ikke helt, jo, skal jeg?
Men mænd er jo kendt for at handle, så før jeg nåede at fortryde helt,
havde han fået mig udstyret med cykelbukser (som jeg selv har købt for
100 år siden), vindjakke fra CMS, cykelhjelm, cykelhandsker og solbriller.
Han pumpede min cykel, skubbede mig ud af døren og sagde “God tur –
husk at slå Endomondo til” – og så var jeg på vej. Over stok og sten gik
det – jeg ville jo nødig kommer for sent – hen over den gamle bro, ned om
havnen – det gik jo godt det her – og så kom jeg lige til den nye bakke
foran kasernen. Puha – konditionen var vist alligevel ikke for god. Forpustet og rød i hovedet ankom jeg til klubben. Og der stod mine nye venner
– Seniorerne – dem på de almindelige cykler, uden racercykler og klikpedaler. Og sikke en velkomst. Alle smilede og ønskede mig velkommen –
spurgte interesseret til hvem jeg var, om jeg havde cyklet før osv. Og så
blev der sagt, at det var en god dag at starte på for vi skulle ud til Borghild
og Kaj og have kaffe. Fantastisk!
Vi cyklede ud om lufthavnen – Ulkebøl – Vollerup – Huholt og endte ved
Borghild og Kai i Grundtvigsparken. 1000 tak for dejlige boller og kage og
herlig snak. En tur på 22,93 km (altså hjemme fra mig – for alt tæller jo ).
Vi var 10 personer afsted og under kaffen fik jeg lige en aftale om en søndags cykeltur med 2 af mine nye venner!!
Så søndag d. 8. maj var jeg afsted igen. Denne gang gik turen ud om lufthavnen i strid blæst – videre til Ketting – Sebbelev og Augustenborg.
Fortsættes side 11
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Indlæg fra…..
Læser du dette, og er du endnu ikke medlem af Cykelmotion Sønderborg,
så skynd dig at få pumpet din gamle cykel og kom ned til os. Det er fantastisk at cykle sammen med andre, og du skal ikke være bange for at du ikke kan følge med – vi venter på alle.
Jeg glæder mig allerede helt vildt til tirsdag aften, hvor jeg skal afsted
igen.
Cykelknus og kram
Eva Brinck Hansen
Evas indlæg er taget fra vores hj. side.

Endnu et nyt medlem udtaler:
Jeg har været med som gæst nogle gange og er alle gange blevet rigtig
godt modtaget.
Min deltagelse i de første par år vil blive noget begrænset, da jeg stadig
arbejder i København.
Venlig hilsen Steen Ryborg

HJÆLP—HJÆLP !!
SWIPP og alt det nye er da meget godt, men der er blevet overført beløb
på vores bankkonto i maj måned, UDEN der står nogen afsender.
Så bliver det vanskeligt at registrere.
Man vil jo gerne vide, hvem der indsætter penge og hvorfor.
Jeg har en lille anelse om, at det er tøjpenge, men ved det ikke.
Det drejer sig om en overførsel den 24.5. på kr. 600,-, og en overførsel
den 31.5. på kr. 1000,Meld dig til Henry, hvis du mener det er dig!!
Evt. mail.: henryfrederiksen@email.dk
Mob.: 6186 2505
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KURSUS/TEMAAFTEN
Henry har deltaget i et kursus på Biblioteket i Sønderborg.
Tina skulle deltage, men p.gr.a. arbejde sendte Tina mig afsted.
Kurset/Temaet denne aften den 11. maj det herrens år 2016, var Forandring i foreninger.
Det var Folkeoplysningsudvalget som bød velkommen.
Udvalget kunne fortælle, at de frivillige foreninger/klubber er på tilbagegang, nogle har mistet op til 21% medlemmer og 16% under 25 år.
Der er 9% færre foreninger i dag end for bare få år tilbage.
Det var overraskende for mig og kunne ikke genkende dette billede.
Kommunen har en intension om, at 75% af kommunens borgere skal være
i fysisk bevægelse og 50% være aktive. Det er målet til 2025.
Der blev udleveret et propram for aftenes forløb og nogle spørgeskemaer,
som skulle udfyldes i løbet af aftenen.
Vi blev placeret ved 6-8-mands borde med en bordformand/kvinde ved
hvert bord.
Vi præsenterede os, hver især ved bordene.
Vores bordformand var Claus Claris.
Nogen kender ham, andre gør ikke, men Claus gjorde notater undervejs.
Til at introducere og kommer med oplæg, havde udvalget allieret sig med
Torben Stenstrup, Foreningsudviklerne ApS, i Næstved.
Torben, som er konsulent indledte med mange eksempler på, hvad og
hvordan man kan styrke foreningerne og fastholde medlemmerne.
Man skulle have en hj.side, en Facebookside, lave Info-aftener, Åbent husarrangementer godt forhold til Pressen, fortælle, fortælle.……
Styrke foreningerne ved at give kompetence—kurser—uddanelser.
Find nøglepersoner til kommunikation med kommunen.
Anerkend frivillige—invester i frivillige.
Vær repræsentativ—sørg for det sociale element—giv gaver—sørg for klubtøj.
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Analyser i klubben—motivation. Find projektledere.
Kommunikation/stille op med bod/PR. Hvem er vi ?
Inddrage flygtninger i klubben, motiver dem til at blive medlem.
Torben sluttede med at nævne disse overskrifter:
Forny traditionerne
Vær vedholdende/stædig
Åbn jer mod samfundet
Udnyt potentialerne
Derefter var der gruppearbejde og synspunkter / kommentarer ved de enkelte borde.
Claus noterede flittigt, men hver især måtte også gerne notere ned på
spørgeskemaet.
Det gjorde jeg bl.a., skemaet kunne så afleveres til Claus bagefter.
Spørgsmålet: ”Kunne nogen af de tilstedeværende foreninger/klubber evt.
samarbejde—havde de nogle relationer osv.?”
Efter en god snak holdt man en lille sandwichpause.
Efter en lille ½ times pause kom Torben på banen igen.
Nu var han inde på, hvad kommunen kunne gøre for at styrke foreningslivet og opruste sig selv.
Så var der gruppearbejde igen:
”Hvis jeg var kommunen, ville jeg…”
Der var en del forslag, men nemt er det ikke, -alt koster jo penge, og dem
skulle der jo bruges en del af til foreningerne/klubberne.
Så var der opsamling /opsummering af aftenens diskussioner.
Claus afleverede alle skemaer og notater til Folkeoplysningsudvalget, som
så rundede aftenen af og fortalte lidt om den videre proces.
Det er meningen, at materialerne nu skal bearbejdes.
FORTSÆTTES PÅ SIDE 14>>>>
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Jeg følte mig lidt som en outsider denne aften, da jeg for det første slet ikke kunne nikke genkendende til de første dystre oplysninger om tilbagegang og ligefrem opløsninger af klubber.
For det andet er der jo meget af det vi drøftede denne aften, vi allerede
gør.
Jamen, var der nogen ved bordet der sagde, I gør jo mange rigtige gode
ting.
Synes jeg selvfølgelig også, men det skader jo ikke at høre nyt—man bliver ikke dummere af det, de andre ved bordet blev forhåbentlig heller ikke
dummere af at høre om vores klub.
En ting, havde vi dog tilfælles:
ALLE de tilstedeværende foreninger/klubber havde svært ved at skaffe frivillige hjælpere ved deres arrangementer.
Jeg ville gerne have sagt, at det gør vi ikke, men desværre kunne jeg ikke
det.
Det har dog altid (eller næsten) lykkedes os til sidst, at skaffe hjælpere.
Inden den egentlige afslutning, kom der et par indlæg, som slet ikke var
på ”dagsordenen”, nemlig en som gjorde et stort nummer ud af, at Sønderborg tager imod 40.000 spejdere i 2017.
Det kræver en masse frivillige til forskellige ting. Tror han nævnte 200.
Kunne da godt finde på at melde mig.
En anden stod op og nævnte, at vi i 2020 fejrer 100 året for genforeningen
i 1920.
Kl. 20.00

TAK FOR I AFTEN

Alt i alt synes jeg det var en god aften med at møde folk fra andre fritidsklubber/foreninger og høre om deres dagligdag.
Nu må vi i CMS drøfte, hvor det er vi kan gøre os bedre og hvordan.
Helt tosset er det ikke, hvad vi gør og har gjort hidtil.
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Tur med C-holdet søndag den 29.
maj 2016
Søndag formiddag den 29. maj mødtes vi som sædvanlig ved klubhuset til
vores træningstur.
Klokken nærmede sig 10, og C-holdet bestod kun af Peter L. og jeg.
Blev enige om at tage turen Kegnæs Rundt. Johanne Ahrendt var også
mødt op, og vi spurgte om ikke hun ville med os.
”Jo, hvis I venter på mig, så tager jeg med”.
Det lovede vi, og så kørte vi. Os 3.
Først ud over Kær (bygaden) over vejbroen, Ulkebøl, bagom Vollerup til
Hørup. Vi tog så Hørup Bygade, fordi der denne søndag var Cykelløb i Kirke-Hørup/Mjang/Majbøl.
Videre ud til Mintebjerg, derfra til Skovby.
Indtil videre gik det fint- med Peter foran, Johanne i midten og sidst i feltet
- Henry.
Som I kan fornemme, så ”pakkede” vi Johanne godt ind.
Fra Vibøgevejen til Skovby, der stiger lidt hele vejen, tog Johanne pludselig
føringen og pokker tog fat.
Da tabte både Peter og jeg pusten, vi forsøgte i strid modvind at hænge
på. Det lykkedes ikke!
Johanne måtte vente på os – ved byskiltet– lige det modsatte af, hvad vi
blev enige om ved klubhuset.
”Hvad gik der af dig” ? Jo, svarede Johanne, ”hvis man ikke presser sig en
gang imellem, så bliver man ikke bedre”. Det kunne vi kun give hende ret
i.
Så gik turen over Drejet til Kegnæs, og vi fik Johanne tæmmet lidt igen.
Dejligt med lidt medvind helt ud til Sønderby Strand, hvor vi gjorde et lille
pitstop og nød udsigten.
Vi måtte ikke blive kolde, så vi kørte tilbage til Skovby, ind over Fjeldby, ud
til Tandslet, Asserballe og ind over Møllevej til Skakkenborg og til Ketting. I
Ketting vendte vi næsen hjem til Sønderborg.
På Præstegårdsvej tog vi afsked med Johanne. Peter og jeg fortsatte til
Bjørnemosen udover Kær Bygade igen.
Jeg troede vi skulle forbi Kraftvarmeværket, men Peter har for vane at
skulle slå en sløjfe ind over den gamle militære terrænbane og derfra ned
til klubhuset. Der skulle lige ordnes nogle ting der, lidt hyggesnak på bænken, og så hjem og se afslutningen på Giroen.
Alle 3 havde haft en rigtig god dag, masser af vind og duft af syrener,
guldregn og hvidtjørn.
Hilsen Henry (beskrivelsen er taget fra hj. siden)
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Udstyrssiden
Klubtøj
Gældende priser pr. 1. januar 2016:
Trøje med korte ærmer, Giordana
Trøje med korte ærmer, Giordana-dame
Trøje med lange ærmer, Giordana

medl.pris kr. 500,medl.pris kr. 475,medl.pris kr. 600,-

Korte bukser, Giordana
medl.pris kr. 500,Korte bukser, Giordana-dame
medl.pris kr. 500,Lange bukser med seler, efterår/forår
medl.pris kr. 450,- *
*Sælges så længe lager haves til KUN kr. 200,Lange vinterbuks Sonic
medl.pris kr. 500,Vinterjakke, thermo
Vindvest, Windbreaker
Vindvest, Giordana NY
Vindjakke, Windbreaker
Vindjakke, Giordana NY
Løse ærmer (sæt)
Giordana
Løse ben
(sæt)
Giordana
Skoovertræk Giordana

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

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

550,300,450,400,600,125,150,125,-

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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…..og så skal det lige nævnes, at
…...meddel flytning/tel.-& mailændringer til kas

sereren, da det er ham, der prøver at holde
styr på disse ting
…...bilag for udlæg for klubben, altid skal forsy-

HUSK-HUSK-HUSK

nes med formål og UNDERSKRIFT, af lever den straks eller snarest mulig til kas
sereren

…... vores facebook-gruppe vokser støt og ro
Jævnligt at se på voligt, og har nu 89 medlemmer
res hjemmeside—især
kalender er vigtig, der
dukker hele tiden nye ….. vi er i gang med udskiftning af nøgler til
klubhuset—hvis noget har en nøgle som
aktuelle ting op.
”driller”, så sig det til Husudvalget.
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 den lukkede Facebookside.
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, hurtige,spontane
meddelelser 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 og kan følge med i, hvad der
sker.
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:

Turudvalg:

Nedsættes efter behov.

Jørgen Hartig, ℡ 2343 1884

Husudvalg:

email: jhartig@live.dk

Bjarne Kastrup,℡ 4079 1673

Lars W. Sørensen, ℡ 7442 4291

email: bjarnekastrup@mail.dk

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

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

email: rikke.lars@bbsyd.dk

Jørgen Christensen, ℡2147 0818
email: jorgen@bbsyd.dk

Bent Kastrup, ℡ 7442 9492
Seniorudvalg:

Bjarne Sørensen,℡ 2348 2247

Jørgen Christensen, ℡ 2147 0818

email: bjarne.soerensen@3f.dk

email: jorgen@bbsyd.dk

Bent Kastrup, ℡ 7442 9492

Gitte Hansen,℡ 2988 4689

Webudvalg:

email: gittehansen@rathje.dk
Klubtøj:

Johanne Ahrendt, ℡ 2637 7667
email: ahrendt@valodiaf.dk

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

Løbsudvalg:

Tina H. Johannsen, ℡ 2927 2347

Bent Kastrup, ℡ 7442 9492

Bjarne Skov, ℡ 2072 2334

Johanne Ahrendt, ℡ 2637 7667

email: cms-sonderborg@live.dk

email: bskov@bbsyd.dk

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

TID

ARRANGEMENT / MØDESTED

19.

JUNI

09.00

FRYNDESHOLMLØBET/Fynshav

25.

JUNI

HÆRVEJSLØBET/SE DERES
HJ.SIDE

29.

JULI

KONGEETAPEN/ se
www.kongeetapen.dk /DCU

6.

AUGUST

ÆRØ RUNDT/FLYING HEROS ÆRØ

7.

AUGUST

7.

AUGUST

SØNDERBORG RUNDT/CMS

13.

AUGUST

RAVNELØBET/ACK91/AGERSKOV

14.

AUGUST

BLÅVANDSHUK RUNDT/OCT OKSBØL

20.

AUGUST

SØNDERJYLLAND RUNDT/ALLER

28.

AUGUST

TRÆDTIL/CMS/DYBBØL SKOLEN

09.00

ALSSUNDLØBET/CMS/ELHOLM 2

F a s t e træningsture / motion:
MOTIONISTER:

Hver tirsdag kl. 18.00 Hele året NYT NYT NYT !
Hver torsdag kl. 18.30 Hele året NYT NYT NYT !
Hver søndag kl. 10.00

SENIORER:

Hver tirsdag kl. 18.00 HELE SÆSONEN
DER STARTES ALTID FRA KLUBHUSET

MOTIONISTER—NORDALS: Hver tirsdag kl. 18.00- Starter fra NordAls Idrætscenter, Langesø.
HELLIGDAGE, DER FALDER PÅ TIRSDAGE/TORSDAGE eller FREDAGE, BETRAGTES SOM SØNDAGE MED START KL. 10.00
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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:
Seniorerne 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. 30–35 km/t. B-holdet kører ca. 60-80 km. med et snit på
ca. 26–30 km/t. C-holdet kører ca. 40-60 km. med et snit på ca.
22–26 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 Chold- niveauet!

•

Kontingent for 2016 (1/4-31/3)
Motionisterne (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent
525
Seniorerne (tirsdag)
Personligt kontingent (1 person)
200
Familiekontingent (flere)
275
Passivt medlemskab *)
100
*) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej
ning!

DKK
DKK
DKK
DKK
heller træ-

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,
Eller Swipp til nr. 2539 7300, så ryger beløbet automatisk ind på kontoen.
HUSK—at skrive jeres navn!
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