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GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLESAMMEN

SPONSORER:

HOVEDSPONSOR:

Nybølnorvej 24
6310 Broager

Tel.: 7444
1800

ANNONCE
Alle CMS’ medlemmer får 10 % rabat på muskel og
skadebehandling hos Soleus akupunktur & massage
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.
mail@soleus.dk.
Hjemmeside/ booking: www.soleus.dk
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MARTS 2018. DEADLINE 20.
FEBRUAR MED TEKST OG BILLEDER til HENRY

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

Medlemsblad for

Forsidefoto:

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

Peter L. Petersen, 

29 44 04 68

BLADREDAKTION
Henry Frederiksen (hf), ansvh.
Vibevej 13
6440 Augustenborg
 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk

Klubbens 30-års fødselsdagskage Den 18.
november 2017
Læs side 15

Monika Hoeck Petersen

Foto: Henning Seelk

e-mail: monika.engkildegaard@bbsyd.dk

Nedergaden 4, Mjang
6470 Sydals
 51 29 43 68

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

Året 2017 er ved at rinde ud, og cykelsæsonen er vel overstået,
men der er stadig liv i klubben.
Nogen kører MTB, både om søndagen kl. 10, og om aftenen tirsdag og torsdag.
Andre dyrker spinning indendøre, hvor der hver tirsdag aften er
fuldt hus, hvis alle møder op.
Vi fik her i foråret vores nye klubtøj, hvor der på trøjerne kom to
nye sponsorer på ærmerne.
Det ser rigtig flot ud, når vi alle kører ud fra klubhuset og ud i
landskabet—iført det nye tøj. Det kan virkelig ses, og giver god
reklame for alle parter.
Gendarmsti touren blev godt afviklet, nu mangler vi vores årlige
Champagneløb den 31. december.
Klubben fejrede sin 30-års fødselsdag den 18.11. i klubhuset, der
var pyntet festlig op. En fornøjelse at se så mange glade deltagere. Rigtig god opbakning !
I kan allerede nu begynde at glæde jer, for 2018 byder på endnu
mange gode tiltag.
Turudvalget har noget spændende i ærmet.
Det og meget mere, kan I høre mere om på generalforsamlingen
i februar 2018.
Bestyrelsen vil ønske jer alle en
RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG ET GODT NYTÅR!!
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Tillykke med fødselsdagen
17. Benny Detlefsen

26. Signe Terp

16. Kirsten Buchhave

17. Mary Jørgensen

(29.)Joachim S. Møller

17. Flemming Juhl

17. Asta Nielsen

20. Arne Larsen

18. Poul Erik Derlich

02. Johanne Ahrendt

22. Eva Brinck Hansen

22. Mikkel Juhl

03. Allan Mortensen

23. Marianne L. Nielsen

23. Lars W. Sørensen

05.Lars Brinck Hansen

28. Tina H. Johannsen

26. Christian Ø. Peder
sen

06. Rasmus L. Chris–
tensen

30. Mathias Andresen

26. Annette Dyhr

08. Asger Frank

30. Susanne Nielsen

26. Carsten B. Hansen

11. Mona Christiansen

DECEMBER

30. Karin Padkær

FEBRUAR

31. Rasmus H. Andresen

JANUAR
01. Dorthe Callesen

MARTS

11. Elin Lassen

03. Finn Lassen

11. Carsten Paulsen

06. Steen Ryborg

12. Bjarne Skov

22. Yvonne Ryborg

14. Martin Ørskov

02. Christian Christiansen 23. Lykke Bæk Seffinger 18. Ida Nielsen
12. Kenneth Wellan

24. Mike Sprenger

19. Lis Augustenborg

15. Jonas H. Skov

25. Sofie H. Andresen

19. Lone Detlefsen

VELKOMMEN I KLUBBEN
Egon Borgkvist Jensen, Høruphav, 6470 Sydals
Henrik Laue Petersen, Vollerup, 6400 Sønderborg
Dorthe Callesen, 6430 Nordborg
John Callesen, 6430 Nordborg
5

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING, LØRDAG D. 3. FEBRUAR, KL.
10.00 I KLUBHUSET, VERDENS ENDE 6, SØNDERBORG
Dagsorden iflg. Vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år, evt. nyt i 2018
3. Forelæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for 2018 til orientering
5. Behandling af indkomne forslag eller vedtægtsændringer
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (2018)
7. Valg: På valg er:
Tina H. Johannsen, Carsten Paulsen, Peter L. Petersen
Suppl. til bestyrelsen: Margit Søndergaard
Revisorer: Per Ulrik Pedersen og Leif Menzer (begge villig genvalg)
Rev. suppleant: Johanne Ahrendt
8. Udvalgene
Turudvalg:
Jørgen Hartig, Bent Kastrup
Husudvalg: Helge Bek Hansen, Lars Brinck Hansen (begge villig til genvalg)
Cyklistudvalg: Gitte Hansen, Jørgen Christensen
Web. udvalg: Johanne Ahrendt
Bladudvalg: Monika Petersen, Henry Frederiksen (begge villig genvalg)
Tøjudvalg: Lars W. Sørensen
Løbs,-/Stævneudvalg: Tina, Bjarne Skov, Johanne Ahrendt
Bladene CMD og Cycling: Carsten Paulsen
9. Eventuelt

Af hensyn til det efterfølgende traktement, er tilmelding til Tina
nødvendig.
SENEST LØRDAG DEN 27. JANUAR
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KLUBTUR TIL VEJLE
Seniorernes klubtur til Vejle.
af Hans Jacobsen

Fredag aften mødte de fleste op ved klubhuset for, at få læsset
cyklen i den sponsorerede lastbil fra Kontor Syd. Det gik gnidningsløst, og Gittes cykel var en sikker stopklods for de lette racere.
Lørdag morgen mødtes alle igen ved klubhuset, hvor vi blev delt i
de biler, som skulle køre til Vejle. Hele turen gik uden problemer
og ved ankomsten til vandrerhjemmet, begyndte vi straks aflæsningen, så alle kunne komme ud at cykle så hurtigt som muligt.
Seniorernes tur gik gennem Vejle Ådal via Bindeballe stien, som
er uden bakker. Ved Ravning, hvor Bindeballestien ophører med,
at være belagt med asfalt, var det slut med det flade. Vi kunne
køre både til venstre og højre. Trods skilte med skrappe stigninger, valgte vi, at køre til højre. Det medførte, at nogen måtte af
og trække cyklen. I Ravning by kørte vi ad Lihmskovvej forbi et
kæmpe hestestutteri til Bindeballevej ned til Bindeballe Købmandsgård, hvor man kan se, hvordan man handlede dagligvare,
da vi var børn.
Efter at have nydt en velfortjent kage med kaffe, gik turen videre, efter en lapning, af kuperet terræn gennem Egtved og Ødsted
til Vingsted, hvor vi igen mødte fladt terræn. Fuld fart hjem til
Vandrerhjemmet ad Bindeballestien.
Efter hjemkomst gik nogle i gang med madpakken. Vi fik indlogeret os i værelserne og fik vasket vore svedige kroppe.
Vi mødtes i opholdsstuen, hvor snakken gik livligt, og mange så
den næstsidste etape af Vueltaen. (Contador vandt).
Kl. 18 blev der serveret en dejlig middag med gratis kaffe.
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Under middagen kom der pludselig en fremmed dame ind, og spurgte efter
et cykelteam, men hun mente til sidst, at hun var gået forkert, så hun må
have fortsat sin søgen et andet sted.
Efter middagen samledes alle i opholdsstuen, hvor seniorerne spillede logospil, som Johanne havde medbragt.
Herefter var det tid til at kravle til køjs, for at hvile til næste morgens strabadser.
Søndag var der så morgenmad og madpakkesmøring, før cyklerne blev
klargjort til dagens tur. Vi startede ud i blændende solskin ad Bindeballe
stien mod Vejle. Gennem byen til Skyttehusvej, hvor vi nød udsigten ud
over havnen og bølgehusene. Videre gennem skoven til Strandvejen og
Tirsbæk Strand. Her gik stien vejen ikke længere med mindre vi ville køre
på grus, men da de fleste cykler jo er med racerdæk, vendte vi om og kørte tilbage til Bredballe. Her begyndte det hårde arbejde op mod Bredballe
Kirke, nogen til fods, men op kom vi alle. Videre gennem Bredballe by mod
Hornstrup. Nogle meget mørke skyer truede os og vi fandt vej gennem no
cykelland til transportcenteret, hvor Lagkagehuset ikke var til at stå for.
Mens regnen bare styrtede ned var det lige stedet til at få en gang kaffe og
kage.
Regnen ophørte og turen gik videre til Vejle ad Viborgvej og Horsensvej,
og gennem byen, hvor et par eksperimenter, gjorde, at vi så lidt mere af
byen en planlagt, og kom lidt for sent hjem.
Vi fandt dog igen Bindeballestien, og så gik det rask hjemad. En rigtig god
tur gennem dejlig natur, men også veje, som mere var til biler over 3500
kg.
Cyklerne blev læsset og vi blev badet inden det gik hjemad mod Sønderborg.
Det er mit indtryk, at alle nød turen, trods nogle udfordringer, men ved at
hjælpe og støtte hinanden ved at følges og vente, er det mit indtryk, at turen var en succes.
Tak til alle, både arrangører og seniorcyklister for en god tur.
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NYT FRA UDVALGENE
Turudvalg
Der arbejdes pt. med spændende ting til sæson 2018. Kom og
hør mere om det på GENERALFORSAMLINGEN i februar.
Husudvalg
Der arbejdes i øjeblikket på at få installeret en ny varmvandsbeholder/ gennemstrømsaggregat under køkkenskabet, som så
samtidig varmer op i badeværelset/bruseren.
Der kommer en ros/ris/forslagskasse op i klubhuset.
Lugtgenerne fra kloakken skulle nu være passè.
Tøjudvalg
Der er nu sat tøjbestillingskasse op ved tøjlageret.
Tøjbestillingslister ligger i klubhuset.
I skrivende stund er der endnu ikke kommet det bestilte vintertøj, men efter sigende skulle det være på trapperne.
Spørg evt. udvalget.
Bladudvalget
I sidder nu med det sidste blad for 2017.
Der kommer igen 4 blade i 2018.
Bladredaktionen vil benytte lejligheden til af takke alle for indlæg
og billeder til klubbladet i året, der snart er slut.
Udvalgene ønsker jer alle en Rigtig glædelig jul og et godt
nytår!!!
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BANKSKIFT
Som før nævnt, så er klubben ved at skifte bank.
Kundeaftalen med Danske Bank er underskrevet af formanden og kassereren, (fuldmagtshaverne).
Den nye bank bliver Danske Bank. Vi vil dog, i en overgangsperiode,
(evt. helt frem til årsskiftet) også have kontierne i Sydbank.
Derefter bliver kontierne i Sydbank ophævet og flyttet til Danske Bank.
Så helt frem til nytår, kan ind-, og udbetalinger stadig ske fra vores
”gamle” bank, men samtidig kan Danske Bank benyttes.
Det nye kontonr. i Danske Bank, er: Reg. nr. 9570
(BENYTTES VED NETBANK)

12485190

BEMÆRK VED MOBILEPAY, BENYT DET NYE 5-CIFREDE NR. 16346

UDBRINGNING AF KLUBBLADE
Som bekendt, så bliver en del af klubbladene udbragt til de medlemmer, som bor i og omkring Sønderborg og Dybbøl-området.
Desuden får vore sponsorer, biblioteker, Sundhedscenter, Sønderborg City Fitness og Klinik Soleus, en lille stak.
Da Kirsten Dornhoff har valg at udmelde sig af klubben, og Gitte
Hansen gerne vil holde en pause med dette job, så har vi efterlyst andre, som kunne være interesseret.
Der har meldt sig 3 medlemmer, som gerne vil påtage sig at
bringe klubbladene ud.
De 3 nye er:
Lykke Bek Seffinger
Asta Nielsen
Per Elmtrup

Tusind tak for det—med venlig hilsen Bladredaktionen
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Skal du med ud på MTB i år ?
Så går vi de mørke måneder i møde, de fleste pakker racercyklen
i vinterhi, og finder alternative måder at holde formen lidt vedlige
vinteren over.
Klubben arrangerer bl.a. spinnings tilbud. Kom bare og prøv, der
er altid en ledig cykel. Evt. del en cykel med en anden resten af
sæsonen. Spørg Henry…...
Her i vinterhalvåret kører vi på MTB.
Vi træner stadig tirsdag/torsdag/søndag. Nogle er til single trek
og lader sig udfordre mere teknisk, mens andre er mere til skovstierne. Men der er plads til alle.
I hverdagen tirsdag og torsdag, hvor der køres kl. 18.00 kræver
det, at man kører med gode lygter, så man både kan se hvor
man kører, men også kan ses af andre.
Er man ikke til mørkekørsel, kan man jo møde op søndag kl.
10.00.
Det vil være en god ting få talt med sine klubkammerater, så
man får en fornemmelse af, hvor og hvilken holdtype man hører
bedst hjemme på.
Sidste år blev der flittigt brugt Facebook til spontane MTB— udflugter, fx en søndagstur i Kelstrupskov med afsluttende grillpølser... eller en mørk aftentur til Gradelund i Dynt osv..
Håber vi ses på MTB til mange hyggelige timer.
Formand
Tina H Johannsen
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INDLÆG FRA JØRGEN HARTIG
Kom sikkert forbi heste og hunde
på din cykeltur
Lad det ikke bare være op til heldet eller skæbnen, om du kommer sikkert
forbi de dyr du møder på din cykeltur. Hvis du kender dyrenes natur og deres måde at reagere på, kan du komme trygt forbi. Det er bedre at sætte
farten ned, mens du kører forbi dyr, du kan altid bruge kræfterne til at køre hurtigt på et andet tidspunkt.

Sådan cykler du sikkert forbi heste
Hvis du skulle møde nogle heste på din cykeltur, så husk på at de er sky
dyr der let bliver forskrækkede. Cykler er forholdsvist lydløse og kan forskrække hesten hvis den først opdager dig og din cykel når I er kommet
helt tæt på. Heste er normalt ikke bange for cykler men de kan ikke lide at
blive overrasket af en cykel der har sneget sig ind på dem uden de har
hørt den komme. Derfor er det en god ide at kalde på rytteren og sige du
gerne vil køre forbi – du kan eventuelt bruge ringklokken. Men husk, uanset hvordan du gør opmærksom på at du kommer, at gør det i god afstand.
Personligt giver jeg altid besked til rytteren om, at jeg er den sidste eller f.
ex, der kommer 3 mere bag mig. Oftere svarer rytteren så: "Jeg er alene
fsted" eller oplyser, at der er 2 heste mere længere bagude.
Kør forbi hestene i god afstand. Det er bedst hvis du kan undgå at skifte
gear mens du kører forbi, så bliver hesten ikke forskrækket over en pludselig uventet lyd.
Rytteren kender sin hest, så hold øje med om rytteren giver tegn til dig om
at sænke farten eller stoppe op.
Endelig er det klogt at huske på at heste er flokdyr. Hvis en eller flere heste er blevet adskilt fra flokken, kan de pludseligt finde på at løbe hen til
flokken. Derfor skal du ikke køre ind mellem to grupper af heste. Hvis hestene for eksempel er ved at krydse en vej, så vent til alle er kommet over
på samme side af vejen.
Fortsættes på side 13 >>
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Undgå at hunden bider dig
Det er heldigvis sjældent at hunde bider cyklister, men her har du alligevel
et par råd til hvordan du undgår at blive bidt. Gå aldrig direkte hen til en
hund du ikke kender og kig ikke hunden direkte i øjnene, for det kan den
opfatte som truende. Du skal heller ikke smile venligt til hunden, den kan
komme til at tro, at du viser tænder af den. Nogle hunde kan også finde
på, at løbe efter cyklister. Jeg plejer så at forsøge at give dem en stråle
vand fra drikkedunken. Jeg ved, at tidligere var der mange der gav dem et
rap med cykelpumpen, men de er jo så små idag så denne mulighed er
udelukket.

Lys på cykel og hjelm på hovedet
Med et par gode cykellygter kan du bedre se dyrene – både de vilde og de
tamme - når det er mørkt. Og dyrenes ejere kan se at du kommer cyklende. Der er en god idé, at have en alm. lygte på til transportkørsel for ikke
at blænde modkørende trafikanter og en noget kraftigere lygte som kan
tændes, når terrænnet bliver mere extremt. Skulle du være så uheldig at
et dyr løber ind i dig, så du vælter på din cykel er det cykelhjelmen der beskytter dit hoved – så husk altid hjelmen!

Hvis du alligevel kommer ud for et uheld
Ud over selvfølgelig at hjælpe de tilskadekomne og få ringet efter hjælp,
hvis det er nødvendigt, er der et par småting, der er praktisk at huske at
få gjort. Rådet for Sikker Trafik har udarbejdet et par råd til, hvad du lige
skal huske, hvis du kommer ud for et uheld:
• Få navn og adresse på vidner, der så uheldet.
• Tag billeder af årsagen til ulykken. Det kan fx. være et hul i vejen,
som forsikringen gerne vil se. Sørg for at have noget målbart med i
billedet (fx. en tændstikæske).
• Hvis du kommer på skadestuen, så husk at få en kopi af skadestue
rapporten med hjem. Du kan få brug for den til dit forsikringsselskab.
• Kommer du slemt til skade, så tag billeder af dine skrammer hurtigst
muligt.
Fortsættes på side 14>>
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Fortsat fra JØRGEN HARTIG
•

Der er en app til mobilen der hedder 112 som, hvis den aktiveres så
kan redningsfolkene se, hvor man befinder sig. Dette kan være en
stor hjælp, fordi de der sidder ved telefonerne, når man ringer efter
hjælp, mange gange ikke er stedkendte.
God tur – og pas godt på dig selv og dyrene!

Gendarmsti-Touren
Søndag den 5. november 2017 samles en flok motionister, både
vores egne, men også en del gæster, bl.a. MTB-klubbers medlemmer.
Det srartede med en gang morgenkaffe i klubhuset, og kl. 0900
kørte vi mod 2-øren på Sundgade.
Første stop var under Egernssundbroen, hvor servicevognen
holdt, og hvor der blev spist de sidste rundstykker og drukket
kaffe og andet væske.
Næste stop var ved P-pladsen nær ved Sønderhav. Der var der
ingen, som følte trang til hverken kaffe eller væske. De skulle bare videre!
Der var et lille ophold i Kruså, lige ude af Kollund Skov. Så gik det
mod Padborg, hvor dagens tur blev drøftet og officielt sluttede.
Det var så lige hjemturen til vores klubhus i Sønderborg, hvor der
ventede deltagerne varm suppe.
Der var en livlig snak rundt omkring bordene, om hvor dygtige og
beskidte de var blevet.
Nu skulle alle hjemad, og få sig skyllet ren—det gjaldt også cyklerne.
Tak til alle for indsatsen og en rigtig god dag.
14

(hf)

KLUBFESTEN/30-ÅRS FØDSELSDAG/JUBILÆUM
Lørdag den 18. november, præcis den dato i 1987, hvor Cyklemotion Sønderborg blev stiftet, holdt klubben 30 år efter en fødselsdagsfest i klubhuset. Huset var smukt pyntet op med lys og flot dækkede borde.
Der mødte 30 glade og feststemte medlemmer op. Startede med en velkomstdrink, og så bød formanden velkommen. Igen i år fik vi maden leveret af vores madmor Heidi, denne gang dog med vildsvin, med masser af
tilbehør, ikke at forglemme rejer og tun som forret.
Igen en vellykket sammensat menu. Tak til Heidi!!
Nogen havde mod på at holde en lille tale om klubben og klubbens medlemmer.
Den ene blev holdt af Eva Brinck Hansen som roste klubben og det altid er
en fornøjelse at komme ned til træning, og se alle disse glade motionister.
Den anden, som holdt en lille tale var Henry, som jo er den eneste tilbage i
klubben, som kan huske Cyklemotion Sønderborg (CMS) fra dens spæde
start, dengang med 15-20 medlemmer, og som var med til at stifte den i
1987.
Medlemsskaren er stille og roligt vokset, ligesom økonomien er det. Vi
kunne i 2007 købe vores eget klubhus ved Verdens Ende, som for længst
er gældfrit.
Henry ved det, fordi han kom tidligt i bestyrelsen, engang i 90-erne, og er
nu kasserer på attende år.
Efter nogen skål og tillykke-råb for klubben, kom aftenens højdepunkt,
nemlig den specielt fremstillede fødselsdags lagkage (se forsiden) der skulle smages.
UHM, en lækkerbisken !
Efter det kom de små glas på bordene, og der blev skålet endnu mere.
Ialt en vellykket fødselsdags-/jubilæumsfest i vores dejlige klubhus!
Hilsen fra Henry
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Vi har siden 2007 leveret professionelt murerarbejde til
både private og erhvervsdrivende, hvor høj kvalitet og god
service har været kerneværdierne i al vores arbejde.
Vores arbejdsopgaver har gennem årene varieret fra mindre til større mureropgaver, som har udviklet sig til totalentrepriser.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Kontakt os på telefon: 30 62 62 98
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KLUBTØJPRISER FRA CRAFT
Trøje med KÆ - Performance

medl. pris 350,-

Trøje med KÆ - Elite

medl. pris 400,-

Trøje med LÆ - Light

medl. pris 400,-

Trøje med LÆ - Thermo

medl. pris 450,-

Korte buks – Performance

medl. pris 500,-

Korte buks – Elite

medl. pris 600,-

Lange buks uden pude

medl. pris 450,-

Vinterjakke, Thermo

medl. pris 700,-

Vindvest

medl. pris 400,-

Vindjakke

medl. pris 500,-

Vindjakke med break

medl. pris 650,-

Løse ærmer

medl. pris 150,-

Løse ben

medl. pris 200,-

Undertrøje KÆ !!uden logo!!

medl. pris 235,-

Undertrøje KÆ m. break !!uden logo!! medl. pris 335,Undertrøje LÆ !!uden logo!!

medl. pris 270,-

Undertrøje LÆ m. break !!uden logo!! medl. pris 370,Svedtrøje, Active KÆ !!uden logo!!

medl. pris 200,-

Svedtrøje, Active LÆ

medl. pris 230,-

!!uden logo!!

Husk! 1. gangs køb af klubtrøje med korte ærmer koster
hhv. kr. 205,- eller kr. 280,- (afhængig af Performance eller Elite). Gælder KUN EN trøje.
Tilbud nye medlemmer: Ved køb af et sæt klubtøj, bestående af klubtrøje med KÆ og korte bukser, er der kr. 300 i
rabat.
Desuden findes der andre katalogvarer (uden logo) i Craft
sortimentet. Spørg Lars W. Sørensen—se side 20
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Udstyrssiden
UDGÅET KLUBTØJ *
Gældende priser pr. 1. januar 2017:
* Trøje med korte ærmer, Giordana

medl.pris kr. 300,-

* Trøje med korte ærmer, Giordana-dame medl.pris kr. 250,* Trøje med lange ærmer, Giordana

medl.pris kr. 350,-

* Vinterjakke, thermo

medl.pris kr. 300,-

(X-treme)

* Vindvest, Giordana

medl.pris kr. 300,-

* Vindjakke, Giordana

medl.pris kr. 400,-

KLUBTØJ
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,-

Lange vinterbuks Sonic

medl.pris kr. 500,-

Løse ærmer (sæt)

medl.pris kr. 125,-

Løse ben

medl.pris kr. 150,-

(sæt)

Skoovertræk

medl.pris kr. 125,-

BEMÆRK: Tøjet mærket med * - og som udgår - er sat til ½ pris af
kostpris, og gælder så længe lager haves.
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…..og så skal det lige nævnes, at
…….meddele flytning/tel./mob.-& mail-ændringer til kassereren, da det er ham, der
prøver at holde styr på disse ting

HUSK-HUSK-HUSK

…...jævnlig kigge i Udhængsskabet og opslags
tavlen i klubhuset. Der hænger bl.a. referater fra vores best. møder.

Jævnligt at se på vo…… VORES KLUBHUS ER NOMINERET TIL ET
res hjemmeside—især
PROJECT ZERO-HUS.
kalender er vigtig, der
…...alle medlemmer, der vil, kan se vores Face
dukker hele tiden nye
book-side, hvor der sker en masse nyttige
aktuelle ting op. Se
og spændende informationer. Pt. 95 kan
også på vores Facefølge med.
book (via hj.siden)

KLUBTØJ
Alt det nye tøj fra Craft med de nye sponsorer på ærmerne, er nu på lager.
Langt de fleste har allerede fået det nye tøj.
Der ligger et lille buffelager/stødlager på lager, så de som endnu ikke har
erhvervet det nye tøj, -eller som minimum klubtrøjen, kan henvende sig
ved tøjmanden. Se side 20
Dette buffelager opstår ved, at vi altid skal bestille 10 enheder hos leverandøren.
For nylig havde vi besøg af leverandøren igen, for visning/prøvning og bestilling af vinterkollektionen.
Køb af klubtøj kan indbetales på midlertidig konto i Sydbank: 8010
1056325, eller MobilePay til nummer 2539 7300. Lukkes ned
1.1.2018 !!
Vor nye bank DANSKE BANK: konto 9570 12485190, eller det nye 5
-cifrede MobilePay nr.: 16346 kan/skal benyttes fremover.
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Udvalgene
Tøjudvalg:

Turudvalg:

Lars W. Sørensen,  2213 8880

Jørgen Hartig, 

email: rikke.lars@bbsyd.dk

email: jhartig@live.dk

2343 1884

Husudvalg:
Helge Bek Hansen,  2092 1951

Lars W. Sørensen,  2213 8880
email: rikke.lars@bbsyd.dk

email: helgebekhansen@gmail.com

Jørgen Christensen, 

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

email: jorgen@bbsyd.dk
Bent Kastrup,

Bjarne Sørensen, 

Seniorudvalg:

2348 2247

2147 0818

email: bjarne.soerensen@3f.dk
Lars Brinck Hansen,  2015 9934

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

email: lbh@agramkow.dk

Gitte Hansen,  2988 4689

Webudvalg:

mail: gittehansen@rathje.dk

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

Løbsudvalg:

Fester og lignende:
Nedsættes efter behov.

Tina H. Johannsen,  2927 2347
email: cms-sonderborg@live.dk
Johanne Ahrendt,  2637 7667
email: ahrendt@valodiaf.dk
Bjarne Skov,  2072 2334
email: bskov@bbsyd.dk
Cykelstativer og tøjlager

Hvis du vil låne en af klubbens cykelstativer, eller spørge om tøj, så kontakt
Lars W. Sørensen,

 2213 8880

email: rikke.lars@bbsyd.dk
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Kalender

/

Hæng mig op !!

A K T I V I T E T E R

DATO

MÅNED

Torsdag 14.

DECEMBER

Tirsdag 19.

TID

ARRANGEMENT/MØDESTED
Besked Tina om delt. Sundhalle

19.00

Sidste gang spinning inden jul
Efter spinning, mødes vi på
Sundhalle til Pariserbøf

Søndag 31.
Lørdag 20.

Champagneløb, mere senere!
JANUAR

Udvalgsfest, klubhus
mere herom senere!

Lørdag 20.

Frist for forslag/vedtægts ændriger til generalforsamling

Lørdag 27.

Tilmelding t. Generalforsamling
ved Tina 2927 2347

Lørdag 3.

FEBRUAR

10.00

GENERALFORSAMLING/klubhuset

F a s t e træningsture / motion:
MOTIONISTER Sønderborg: Hver tirsdag kl. 18.00
Hver torsdag kl. 18.00
Hver søndag kl. 10.00
MOTIONISTER Nordals: Hver tirsdag kl. 18.00 - Starter fra NordAls Idrætscenter, Langesø.
Der er spinning hver tirsdag kl. 19.00—20.00 på Lindeallè 6 i Sønderborg.
HELLIGDAGE, DER FALDER PÅ TIRSDAGE/TORSDAGE eller FREDAGE, BETRAGTES SOM SØNDAGE MED START KL. 10.00

BEMÆRK: Der køres på MTB i vinterhalvåret.
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Kort om
CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DCU- DANMARKS CYKLE UNION . Klubben er også medlem af Sønderborg Idrætsråd.
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. Aholdet 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. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture, samt
klubture for alle niveauer, og hvor der kan indgå et motionsløb.

•

Kontingent for 2017 (1/4-31/3)
Motionisterne (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent

525 DKK

Seniorerne (tirsdag)
Personligt kontingent
Familiekontingent
Passivt medlemskab *)

(1 person)

(flere)

200 DKK
275 DKK
100 DKK

*) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning!
Familiekontingent dækker den del af familien, der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).
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