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GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 



A N N O N C E  
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 Cyclassic og Criquielion. 

 

 

 Læs mere på www.Soleus-sportsmassage.dk    
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CMS Klubhus: Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg 

Hjemmeside: www.cms-soenderborg.dk 
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Forsidefoto:  

Spinning-holdet er 

i gang med en sve-

detime  under Vig-
go’s taktstok. 

Foto: Viggo og Henry 

BESTYRELSEN 
Formand 

Tina  H. Johannsen,  
Dyntvej 96 
6310 Broager 
Mob.  29 27 23 47 
 e-mail: cms-sonderborg@live.dk  
Kasserer 
Henry Frederiksen 
Vibevej 13 
6440 Augustenborg 
Mob. 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 



Bestyrelsens side 
  

Det er næsten ikke til at forstå, men en cykelsæson er slut og et år er ved 
at være omme. 

Nu ligger vi dog ikke helt i dvale, for som I ser på forsiden, så går en hel 
flok medlemmer til spinning her i vinterhalvåret. 

Andre cykler stadig et par gange om ugen fra klubhuset på MTB. 

Her i den lidt mørke og halvkølige tid, skal man have godt med tøj og godt 
med lys på. 

Det gælder ikke kun, at du kan se, men i høj grad også, at alle de andre 
trafikanter kan se dig! 

Så derfor, sørg for at dine lygter er lovmæssig korrekte. 

Vi har igen i år haft mange gode og spændende træningsture ud i den dan-
ske natur. 

Vi har både haft vores fælles-weekendture og vores klubtur og træningstu-
re med afsluttende grill ved klubhuset. 

Hjælpefesten og klubfesten er også overstået, så det er ikke kun cykling, 
men også en masse socialt samvær, hvor vi alle—på tværs af niveaufor-
skelle—kan hygge os. 

Det gælder også vores traditionelle Champagnetur på årets sidste dag. (Se 
invitation, side 12 og kalender bagerst i bladet.) 

Her til slut vil bestyrelsen ønsker jer alle 

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR !!EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR !!EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR !!EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR !!    

Tak til de mange, som har bakket op om klubben ved vore arrangementer, 
tak til hjælperne og ikke mindst tak til vores sponsorer, annoncører og det 
offentlige. 

Uden jer kunne vi slet ikke magte opgaverne.  

På bestyrelsens vegne 

Henry 
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Tillykke med 
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JANUAR FEBRUAR 05. Lars B. Hansen 

02. Christian Christiansen 03. Finn J. Lassen 08. Asger Frank 

12. Kenneth Wellan 06. Steen Ryborg 11. Mona Christiansen 

15. Ditte Bonde Riggelsen 08. Helmuth Mattesen 11. Elin Lassen 

15. Jonas Skov 16. Jens Chr. Hansen 11. Carsten Paulsen 

17. Benny Detlefsen 16. Pernille Skov 12. Bjarne Skov 

17. Mary Jørgensen 22. Yvonne Ryborg 14. Martin Ørskov 

18. Poul Erik Derlich 23. Lykke Bæk Seffinger 18. Hans Hansen Sø. 

22. Mikkel Juhl 24. Mike Sprenger 18. Ida Nielsen 

23. Lars W. Sørensen 25. Sofie Hell Andresen 19. Lis Augustenborg 

26. Annette Dyhr 26. Signe Terp 19. Lone Detlefsen 

26. Carsten B. Hansen 29. Joachim S. Møller 20. Birte Oksen Møller 

26. Christian Ø. Pedersen  22. Jørgen Hartig 

28. Claus Nielsen MARTS 23. Camilla Birkeland 

 02. Johanne Ahrendt 25. Hans Aage Trærup 

 03. Allan Mortensen 27. Sv. E. Bendiksen 

 
VELKOMMEN I KLUBBEN 
Claus Nielsen, Sønderborg  

Lars J. Hansen, Sønderborg 
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SPINNING 
Alle cykler er næsten besat i spinningslokalet ved City Fitness. 

Vi er 27 på holdet, men råder over 30 cykler, så der er et par le-
dige pladser endnu. 

Så kom og vær med, evt. som ”løsgænger”, hvor du bare kom-
mer en gang imellem, eller del en cykel med en anden. 

Du kan også starte med os på 2. etape 2017. 

Hør nærmere ved Henry om priser etc. 

Sidste gang i 2016 er tirsdag den 20. december. 

Det er blevet en tradition, at vi afslutter sidste gang inden jul 
med en selvbetalt  Pariserbøf på Sundhalle. 

Meddel til Henry, om du deltager, senest den 15. decem-

ber. 

Vi starter 2. etape i det nye år: tirsdag den 3. januar 2017 kl. 
19.00, og helt frem til tirsdag den 21. marts 2017. 

EKSTRA SPINNINGSTIME 
Det er lykkedes at få en aftale med Hassan Badran, City Fit-
ness, om at få en spinningstime mellem jul og nytår. 

Så mød op tirsdag den 27. december kl. 19.00 på Lindeallè, 
hvis du vil have julefedtet brændt af, eller du bare trænger til 
en gang spinning med hele holdet og med indpiskeren Viggo på 
podiet. 

Håber vi ses—det koster ikke ekstra ! 

DOG kr. 20,- for gæster. 

Hilsen Henry 
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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING, LØRDAG DEN 4. FE-
BRUAR, KL. 10.00 I KLUBHUSET, VERDENS ENDE 6. 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 2016 til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget for 2017 til orientering 

5. Behandling af indkomne forslag/vedtægtsændringer 

6. Fastlæggelse af kontingent for kommende år (2017) 

7. Valg 

 På valg er: 

 Jørgen Christensen, Bjarne Sørensen og Henry Frederiksen. 

 Suppl. til bestyrelsen: Peter Lund Petersen 

 Revisorer: Per Ulrik Pedersen og Leif Menzer 

 Rev. suppl.: Johanne Ahrendt  

8. Turudvalg: Jørgen Christensen og Lars W. Sørensen 

 Husudvalg: Hans Hansen og Bjarne Sørensen 

 Seniorudvalg: Gitte Hansen og Jørgen Christensen 

 Web. Udvalg: Johanne Ahrendt 

 Bladudvalg: Monika Petersen og Henry Frederiksen 

 Tøjudvalg: Lars W. Sørensen 

 Løbs,-/Stævneudvalg: Tina H.Johannsen, Bjarne Skov,  Bent 
 Kastrup og Johanne Ahrendt 

 Cykel Motion Danmark: Henning Seelk 

9. Eventuelt 

 

Af hensyn til efterfølgende traktement, er tilmelding til Tina nød-
vendig.  SENEST en uge før!! 
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KLUBTUR 
Af Hans Jacobsen 

Klubturen til Svendborg d. 8-9 oktober 2016. 

 

Det var lidt med bange anelser, jeg så frem til turen. De forskellige vejrud-
sigter var absolut ikke opløftende. De varslede vand i massevis og også 
næsten storm. 

Det blev heldigvis ikke så slemt, idet vi kom til at opleve en særdeles fin 
lørdag og en søndag, som kun gav et par regndråber, og blæsten var der, 
men slet ikke i den styrke som var varslet. 

Fredag eftermiddag var der arrangeret bagageopsamling ved klubhuset, 
for dem som ønskede det. 

Personligt startede jeg hjemmefra (på cykel) lørdag morgen kl. 6.40, og 
samlede Henry op ved Augustenborg. Vi tog det stille og roligt på turen til 
Fynshav, for ikke at blive alt for våde af sved. 

Vi mødtes med de øvrige ved færgen i Fynshav. Vi var i alt 20 medlemmer, 
hvoraf de 18 skulle cykle. De sidste 2 var fører og vognkommandør på vo-
res følgebil. 

Bagagen blev flyttet og Henry skaffede billetter, og så var vi klar til afgan-
gen kl. 8.00 mod Bøjden på Fyn. 

Under overfarten nød vi et par velsmurte rundstykker og kaffe, som klub-
ben var vært for. Snakken gik og humøret var højt og forventningerne sto-
re til den forestående tur. 

Ved ankomsten til Bøjden blev der holdt en lille briefing om turen, hvoref-
ter vi hoppede i sadlen og kørte samlet til Faaborg på de små veje over 
Horne Næs, Bjerne og Dyreborg. I Horne skete en lille misforståelse, så 
holdet blev delt, men vi fandt dog sammen igen i Faaborg. Her delte vi os, 
så de hurtige kørte af en alternativ og længere rute end C –holdet + senio-
rerne, som kørte direkte ad landevejen til Svendborg. 

Det var en tur med fantastisk natur, gennem landsbyer og forbi Herregårde 
og småskove. 
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Ved 12.30 tiden ankom vi til vandrehjemmet, og kunne nyde vores med-
bragte mad i solskin og dejligt vejr på den udendørs terrasse. Nogle var 
trætte efter turen af forskellige grunde. Næsten ingen luft i dækkene og 
Jørgen havde en kvart cykel mere at slæbe på, idet Connie’s cykel mistede 
en skærm i Faaborg. Skærmen blev surret fast på Jørgens cykel og kom 
med til Svendborg. 

Efter lidt tid kom personalet ud og tilbød, at vi kunne komme ind på værel-
serne, og så gik det tju hej med at booke og bære bagage ind, for vi var 
nogle som ville ud at køre en tur efter frokosten. 

For de hurtige blev det en tur helt over til Langeland, og vi andre nøjedes 
med at køre en tur rundt på Tåsinge, hvor vi fik set havnen i Vindeby og 
de gamle huse i Troense. Forbi Valdemar Slot, som blev bygget af Christian 
d. 4. og senere kom i Slægten Juuls eje. Bl.a. var Niclas Bendner’s eks-
hustru, Caroline Fleming ejer af slottet indtil år 2011. 

Videre gennem Nørreskoven, hvor den svenske Adelsmand Sixten Sparre, 
og linedanserinden Elvira Madigan tog på skovtur, efter at være flygtet fra 
familien, for at dyrke deres hemmelige kærlighed. Det endte dog meget 
tragisk med, at Sixten Sparre skød sin elskede og derefter tog livet af sig 
selv. De ligger begravet på Landet Kirkegård, som vi senere passerede. 

Vi kørte forbi den store Ambrosius-eg, som måler over 7 meter i omkreds 
ved roden. Videre til Landet og Bregninge, hvor vi så kirken, som er en de 
højest beliggende kirker i Danmark (74 m over havet). Fra tårnets top er 
det muligt at se helt til Kiel. Kirken er endvidere brugt meget til vielser, på 
grund af tilknytningen til Valdemar Slot. Slottet arrangerer nemlig større 
bryllupper med overnatning. 

Vi kørte videre over broen, hvor vi kunne nyde udsigten over Svendborg 
Sund og direkte hjem til vandrehjemmet. 

Efter bad og omklædning gik vi i smågrupper på rundtur i Svendborg. En 
hel del af os mødtes Under Uret, hvor vi nød et par velfortjente drinks, og 
samtalen gik livligt med sjov og latter, samt seriøse indslag. 

Det blev tid til aftensmad, som bestod af en virkelig god buffet. Under 
spisningen blev nogle af os, af Eva opfordret til at fremfører en lille sang-
leg. Et hyggeligt indslag, som afstedkom en del morskab. 
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Efter middagen gik nogle i byen for at udforske byens natteliv. Dem som 
blev hjemme samledes i gæstekøkkenet, hvor der blevet lavet kaffe, som 
blev indkøbt i en nærliggende butik. 

De små lys blev tændt, og så stod den på hygge i et par timer, indtil vi 
trætte gik til køjs. 

Næste morgen var der morgenmad, og samtidig skulle der smøres mad-
pakker. Det foregik i små grupper, idet alle ikke var lige hurtige til at stå 
op. 

Bagagen blev pakket og værelserne ryddet. Der blev tjekket ud, og så var 
vi klar til at kører hjemad. Kl. var ca. 9.30. 

De hurtige kørte en længere rute, og resten kørte den direkte vej til Bøj-
den. Undervejs var der et par punkteringer, da det havde regnet om nat-
ten. Vi fik under turen en smule regn og temperaturen var også lige faldet 
nogle grader. Vi nåede alle den planlagte færge kl. 13.00, hvor madpakker 
og kager blev nydt sammen med en varm kop kaffe. 

Alle var enige om, at det var en fin tur. Dog var vi enige om, at tidspunktet 
fremover skal fremrykkes 2-3 uger. 

Ved hjemkomsten til Fynshav, blev der taget afsked med hinanden efter en 
vellykket tur. 

INDLÆG  
Hej – så er jeg på banen igen. I husker måske, at det var mig, der be-
gyndte hos Seniorerne i foråret. Forpustet og rød i hovedet ankom jeg til 
min første træning. Her fik jeg hurtigt nye cykelvenner og det var fedt. 

Men efter et par træninger skete der noget. Pludselig en formiddag fik jeg 
en sms fra min kære husbond, som også er medlem af CMS. ”Hej skat – 
jeg har købt en racercykel til dig i dag”. Hallo tænkte jeg – hvad har du 
gang i? Jeg skal overhovedet ikke køre racercykel – er helt sikker på at klik
-pedaler og undertegnede ikke passer sammen. 

Men efter nogle dage ankom den flotteste blå/hvide racercykel – en Giant - 
og det gik langsomt op for mig, at nu skulle jeg til at lære at køre med klik
-pedaler. 

fortsættes >>> 
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Første tur foregik i cykeltræneren hjemme i stuen, hvor det med klik-
pedaler skulle læres. Datteren min var med på messenger fra Australien, 
og hele familien morede sig med at betragte mor, som overhovedet ikke 
kunne klikke ud af pedalerne efter først at have bøvlet flere minutter med 
at klikke ind. Sikke et cirkus, men langsomt blev jeg klar til den første prø-
vetur. 2 gange op over Dybbøl Banke via Grønnekærvej – hej det gik jo 
godt det her. Måtte indrømme at det var faktisk ret fedt og noget nemmere 
end på min almindelige cykel. 

Til næste træning var jeg klar på racercyklen. Den blev beundret, og jeg 
blev spurgt om jeg nu ville op at cykle med c-holdet. ”Nej nej – jeg bliver 
her hos jer. Skal jo lige lære det først” svarede jeg og lagde mig bagest i 
feltet, hvor jeg hver gang jeg kom til et kryds mumlede ”Husk at klikke ud 
– husk at klikke ud”, og det gik egentligt fint, indtil vi var nogle stykker, 
som var kommet lidt foran og stoppede for at vente på de andre. Jeg klik-
kede højre fod ud, stoppede og deltog aktivt i den livlige pausesnak. Så 
blev jeg tørstig og tog med venstre hånd min drikkedunk – og ganske 
langsomt uden at kunne gøre noget som helst røg min cykel og jeg direkte 
i asfalten. Jeg havde glemt at klikke venstre fod ud. Hold nu op det var 
pinligt. Jeg stod helt stille da det skete. 

Stille og roligt blev jeg mere og mere glad for min cykel. Min husbond og 
jeg cyklede nogle ture sammen og det var mega hyggeligt – også dejligt at 
se, hvor glad han var, for at jeg nu deler hans store interesse – cykling. 

Henry foreslog, at jeg deltog i Fryndesholm-løbet sammen med flere andre 
fra klubben, og min husbond lovede at følges med mig hele vejen. ”Lad os 
tage den korte rute” foreslog jeg – men nej den var alt for kort. Det er 
bedst at køre 75 km meddelte både Henry og husbonden. Så 75 km blev 
det til og jeg kom ind som tredjesidst – men det betød ikke noget – her 
handler det ikke om at vinde, men om at være med. 

Så kom dagen, hvor min kære husbond foreslog, at vi sammen skulle prø-
ve at cykle med C-holdet en søndag formiddag. Det var fedt. Det blev be-
sluttet at alle ryttere fra A-C skulle følges ad til Ballebro, og de nye skulle 
lære at ligge på hjul undervejs. Det var SÅ sjovt at være en del af en klub. 
Jeg følte mig faktisk lidt stolt, da vi i samlet flok kørte derudaf. Vi tog fær-
gen til Hardeshøj og skiltes så på den anden side, så de hurtigste ryttere 
kunne give den gas. Alletiders tur. 

fortsættes >>> 



Siden har jeg været med på en tur til Kegnæs, hvor jeg fik lært at køre i 
blæst, og hvor Henning gav kaffe og chokolade i solskinnet ved Sønderby 
Camping – jeg har været med på klubturen til Svendborg – og på en fanta-
stisk cykeltur sammen med Hans på mountainbike/alm. cykel, hvor vi kør-
te på veje og stier på Als, som jeg ikke anede eksisterede. Sidst men ikke 
mindst har jeg været med til julefrokost, hvor vi seniorer sad sammen og 
hyggede os gevaldigt ☺! 

 Eva 

12 

CHAMPAGNELØB/TUR 
Igen i år arrangeres der champagnetur  

31. DECEMBER I KLUBHUSET. 

Vi mødes kl. 09.00, hvor der er en kort briefing, om hvad der skal ske og 
hvordan. 

Man møder bare op med en god cykel, da der skal påregnes, at vi kommer 
til at køre på stier, grusveje, evt. skovveje mm. 

Efter hjemkomsten til klubhuset ved ca. 11-tiden, serveres der champagne 
og kransekage, og vi ønsker hinanden     

                GODT NYTÅR !!  

ALLE medlemmer er velkommen til at kigge forbi, selvom man ikke cykler. 

TILMELDING til Tina—er nødvendig af hensyn til indkøb. 

Jeg har valgt at ændre nogle af 
forklæderne, så de passer til 
store og små. 

Forklæderne er nu i str. S, M og 
L og et F (flexibelt) 

Husk efter vask at lægge dem 
sammen, så man kan se størrel-
sen uden at folde forklædet ud. 
Se pilene på billedet... 

 

Hilsen Gitte 

 



*Peter’s Müslibar 
 

Her er en opskrift på en hjemmelavet müslibar, der mætter godt og er 
sund, eller som Blom siger: Forret, hovedret og dessert i en. 
 
3 dl mandler 
3 dl hasselnødder 
Ristes på en pande til de bliver lidt mørke i det og skal så hakkes i mindre 
stykker. Jeg kommer mindre portioner i en pose og slår så med en kød-
hammer på den. 
 
1,5 dl solsikkekerner 
1,5 dl græskarkerner 
Ristes ligeledes på en pande til de får lidt farve og kommer derefter i en 
skål. 
 
1,5 dl chiafrø 
1,5 dl sesamfrø 
1,5 dl hørfrø 
De skal også ristes på en pande til man kan se at hørfrøene har fået lidt 
farve, 7-8 min ved 3/4 varme. 
 
1 dl honning og 2 dl sirup 
1 tsk. chilipulver 
3 tsk. gurkemeje 
I mellemtiden har man varmet honning og sirup sammen med chili og gur-
kemeje på en pande. 
 
Alle ingredienser blandes sammen på en stor pande og der røres godt i 
det. Det skulle gerne blive til en fast masse der ikke må være for “fedtet” 
at se på, ellers kan der tilsættes 1-2 dl havregryn.  
Det hele kommes på en bageplade, hvor der er bagepapir på og der skal 
trykkes på massen så den bliver fast uden huller i, jeg 
bruger en grydeske af silikone som jeg dypper i vand hele tiden for ellers 
klæber massen fast på skeen. Det burde fylde 80 % af pladen, det kom-
mes i en forvarmet ovn på 150 gr. C , og skal være der i 20-25 min. 
Nu skal massen køle lidt af inden den kan skæres ud i passende stykker, 
prøv frem, for varm = massen presses fra hinanden og for kold er den ikke 
til at skære i. 
Jeg bruger en meget skrap kniv som kan trykkes igennem. 
 

VELBEKOMME 
* Peter = Peter Jørgensen 
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 SPEJDERNES LEJR 2017 i Sønderborg 

Som de fleste ved eller har læst, så kommer der ca. 
40.000 spejdere til Sønderborg. Med pårørende og gæ-
ster bliver det til ca. 140.000 i dagene fra 22. juli til 
30. juli. 

Hele arealet på Kær-Halvø er på 310 ha. (eller ca. 620 
tdr.land). 

Der skal bruges 800-1000 cykler til transport rundt på 
arealet + ned i byen  og rundt i området. 

Det er her vi (CMS) især kan komme ind i billedet, med hjælp til cykelre-
paration, både før og under lejren + vedligeholdelse. Der oprettes et stort 
cykelværksted på pladsen, samt 3 ud, -indleveringssteder. 

Der er allerede etableret en cykelsti fra pladsen og ned under Alssund-
broen. Derfor kommer der dagligt rigtig mange forbi ved Verdens Ende. 

Derudover er der mange andre jobs at få, f.eks. hjælp i en isbod, i super-
markedet, i en cafè, P-vagt, info. telt, børnehave m.m.  

Der regnes med ca. 8000 hjælpere i disse dage. Der er 150-200 pressefolk 
+ TV tilstede hver dag. 

Spejderne efterlader sig ”spor” på det tidligere militære øvelsesområde. 

Spejderne opfører bl.a. der en kæmpestor scene, som fremover kan blive 

brugt til en masse forskellige koncerter, på arealet er der plads til op imod 
100.000 tilhørere. 

Der vil blive udsendt mere info. om eventen senere, om hvor og hvordan 
man kan tilmelde sig som hjælper. Som I sikkert kan fornemme, så bliver 
det kæmpestort, og det vil give en masse god reklame for byen/egnen og 
vores klub!                 
   Henry har kontakten med de projektansvarlige på kommunen. 

 

Se evt.hjemmesiden: www.spejderneslejr.dk 

Eller: info@sl2017.dk 

Eller: jobber-tilmelding@sl2017.dk  Der kan også ringes på  3264 0090 
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Vedtægternes §4/4a fortæller, at medlemmer som ikke  overhol-
der vore regler og vedtægter, kan ekskluderes af klubbens besty-
relse efter gentagne påtaler. 

Der tænkes især på god opførsel i trafikken og kørsel/træning i 
klubregi, at man altid er i klubtøj (min. klubtrøje iht. Sponsoraf-
tale og Vedtægter).  Klubtøjkravet gælder dog ikke seniorerne ! 



BILAG 
Da det af og til sker, at jeg får nogle bilag fra medlemmerne på 
udlæg for klubben, som er dels gamle og dels ikke attesteret, be-
der jeg om at sørge for, at bilagene  ikke ligger for længe, og at 
de er behørigt attesteret med formål og underskrift. 

Er bilagene små, så klæb dem op på et større stykke papir, så er 
de også nemmere at håndtere/arkivere. 

På forhånd tak!                                                             Henry  

 

Hvad får jeg for mit kontingent ? 
Det spørgsmål har været fremme nogle gange. Nu vil vi ridse det 
op i store træk. 

* Tilskud til fællesture/løb—ex. Fryndesholm/Haderslev Næs 

* Tilskud til week-end ture med overnatning—typisk Klubture. 

* Grill efter træning (et par gange årligt) 

* Billigt klubtøj 

* Klubfest & hjælperfest 

* Gratis Kurser 

* Andre gratis arrangementer 

Ikke at forglemme de 3 ugentlige træningsture/samvær 

 

Udnytter man disse ting, så er kontingentet næsten ”hjemme”. 

Bestyrelsen 
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Udstyrssiden 

Klubtøj 
Gældende priser  pr. 1. januar 2016:   

 

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      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       medl.pris  kr. 550,-    

Vindvest, Windbreaker                medl.pris  kr. 300,-  

Vindvest, Giordana NY      medl.pris kr. 450,- 

Vindjakke, Windbreaker             medl.pris  kr. 400,-  

Vindjakke, Giordana NY      medl.pris kr. 600,-                                                                                 

Løse ærmer (sæt) Giordana    medl.pris  kr. 125,- 

Løse ben      (sæt) Giordana    medl.pris  kr. 150,-  

Skoovertræk Giordana                      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 20 
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PROJECT ZERO 
Der arbejdes stadig på at få klubhuset så energivenligt som mu-
ligt. 

Nu er loftet blevet efterisoleret. 

Der er installeret en ekstra varmepumpe. 

Der er begyndende udskiftning af el-pærer til LED-pærer, som 
kun bruger 10% af, hvad en alm. pære bruger og holder 3-5 
gange længere. 

Det er virkelig noget der batter. 

Der arbejdes pt. med en gennemstrøms-varmvandsbeholdere i 
køkkenet. 

Når alt er gennemført, så kan klubhuset blive det første  Zero 
klubhus i Sønderborg Kommune. 

Det vil blive honoreret med et tydeligt mærke på huset og et di-
plom.  

 

…..og så skal det lige nævnes, at 

……...meddel flytning/tel./mob.-& mail-æn-
 dringer til kassereren, da det er ham, der 
 prøver at holde styr på disse ting 

…..Project Zero har et link til vores hjem-
 meside 

….. Swipp og Mobil Pay går sammen, og 
 Swipp vil langsomt blive udfaset, det 

 vil der komme mere info om senere 

….. klubbens nabo–Sønderborg Sportsdykker-
klub–har 50 års fødselsdag den 9. dec.2016 
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HUSK-HUSK-HUSK 

Jævnligt at se på vo-
res hjemmeside—især 

kalender er vigtig, der 

dukker hele tiden nye 

aktuelle ting op. 

KLUBTØJ 
Køb af klubtøj skal altid indbetales på klubbens konto: 8010  1056325. 
Samme konto som til kontingent, klubtilmeldinger  m.v. eller Swipp. 



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   email: rikke.lars@bbsyd.dk  

Helge Bek Hansen,' 2092 1951    Jørgen Christensen, '2147 0818  

email: helgebekhansen@gmail.com       email: jorgen@bbsyd.dk 

Hans Hansen,' 2029 0635               Bent Kastrup, 
email:hhm16@bbsyd.dk                       Seniorudvalg: 

Bjarne Sørensen,' 2348 2247                Jørgen Christensen, ' 2147 0818                                             
email: bjarne.soerensen@3f.dk          email: jorgen@bbsyd.dk            

Bent Kastrup                                     Gitte Hansen,' 2988 4689                                                                     

Webudvalg:            mail: gittehansen@rathje.dk 

Johanne Ahrendt, ' 2637 7667   Klubtøj:                              

email: ahrendt@valodiaf.dk    Lars W. Sørensen,' 7442 4291   

                        email: rikke.lars@bbsyd.dk 

 

Løbsudvalg: 

Tina H. Johannsen,  ' 2927 2347  Bent Kastrup 

email: cms-sonderborg@live.dk 

Bjarne Skov, ' 2072 2334    Johanne Ahrendt, ' 2637 7667 

email: bskov@bbsyd.dk     email: ahrendt@valodiaf.dk 

 

Cykelstativer 

Hvis du vil låne klubbens cykelstativer, så kontant 

Lars W. Sørensen,  7442 9291 

email: rikke.lars@bbsyd.dk 
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Kalender /Hæng mig op !! 
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A  K  T  I  V  I  T  E  T  E  R 

F a s t e  træningsture / motion: 
MOTIONISTER:  Hver tirsdag / torsdag kl. 18.00   

     Hver søndag kl. 10.00 

Der køres på vintercykler (almindelige og MTB) 

SPINNING FOR ALLE: Hver tirsdag kl. 19.00 City Fitness, Lindeallè 

MOTIONISTER—NORDALS: Hver tirsdag kl. 18.00- Starter fra Nord-
Als Idrætscenter, Langesø.  

Tiderne gælder fra 1. september  indtil april 2017 

 

HELLIGDAGE, DER FALDER PÅ TIRSDAGE/TORSDAGE eller FREDA-
GE, BETRAGTES SOM SØNDAGE MED START KL. 10.00 

       DATO MÅNED TID ARRANGEMENT / MØDESTED 
20. DEC. 19.00 Sidste gang spinning  før jul 

27. 3. juledag 19.00 Ekstra spinningstime  

31.  09.00 Champagne-touren / Klubhus og 

  11.00 Alle ønsker godt nytår—se side  12 

03. JANUAR 19.00 1. gang spinning i 2017 

21.  18.00 UDVALGSFEST / KLUBHUS 

21.   Frist for forslag/ændringer til Ge-

   neralforsamling 

28.  23.59 Frist for tilmelding t. General- 

   forsamling af hensyn til mad! 

28.   Regnskab for 2016 er tilgængelig 

   ved Henry 

04. FEBRUAR 10.00 GENERALFORSAMLING/ KLUBHUS 

   Se side 7 



Kort om 

CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykle-
interesserede og er organisatorisk tilknyttet DCU- DANMARKS CYKLE UNI-
ON .  

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 hinan-
den, 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. 26–29 km/t.  
C-holdet kører ca. 40-60 km. med et snit på ca. 22–25 km/t. Herud-
over arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture, samt 
klubture for alle niveauer, og hvor der kan indgå et motionsløb. 

Kontingent for 2016 (1/4-31/3) 
 

Motionisterne (tirsdag/torsdag/søndag) 

  Personligt-/familiekontingent     525 DKK  

Seniorerne (tirsdag)  

  Personligt kontingent (1 person)    200 DKK 

  Familiekontingent (flere)      275 DKK 

Passivt medlemskab *)        100 DKK 

 *) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter,  ej heller træ-
ning! 

Familiekontingent dækker den del af familien, der er registreret som med-
lemmer og som har fælles adresse (samme husstand). 
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