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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

Klubben har indgået en aftale med Kim Paulsen, med et tilbud til alle medlemmer af Cyklemotion Sønderborg.
Vi kender det næsten alle: På et eller andet tidspunkt får man en skade,
stor eller lille, det være sig smerter i nakke, skulder, ryg, lænd, arme eller i
benene. Især knæene.
Nogle kan klares med en justering af cykelindstillingen, mens andre ikke
klares umiddelbart.
Så er det godt med ovennævnte tilbud. Det anbefales, at kigge på Kims
hjemmeside, der fortæller meget mere.
Husk, hvis du henvender dig og aftaler en behandling, så fremvis gyldigt
medlemskort, for at få de 10% rabat.
Vi forlanger ikke, at Kim kender jer alle.
Adresse: Soleus, Victoriaparken, Helgolandsgade 9, 1. sal i Sønderborg.
Tel.:7447 6169—Mob.: 6169 7447
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NÆSTE NUMMER UDKOMMER
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Medlemsblad for

Forsiden :
Køkkenpersonalet i
deres nye uniformer
er klar til Alssundløbet.
Fra ventre: Kirsten,
Gitte, Birgit, Irene,
Monika og Birthe.
Foto: Johanne Ahrendt

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
 74 47 19 12 / Mob.: 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Rikke Holch Nielsen,  74 42 42 91
Jørgen Christensen,  74 46 11 39
Carsten Paulsen,  40 76 39 80
Bjarne Skov,  20 72 23 34

Bladredaktion
Henry Frederiksen (hf), ansvh.
Vibevej 13
6440 Augustenborg
 74 47 19 12
Mob.: 6186 2505
e-mail: henryfrederiksen@email.dk
Monika Hoeck Petersen
Nedergaden 4, Mjang
6470 Sydals
 5129 4368
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
Henry Frederiksen

Så er vi kommet godt i gang med vores træning, som startede d. 1. april
med kun 6 graders varme (kulde!). Selvom det har været nogle kolde
forårsmåneder, har vi alligevel trodset vejret og mødt talrigt op.
Enkelte gange langt over 40, inkl. Cyklisterne. Det er jo bare flot!
Det er også glædeligt, at vi har fået mange nye medlemmer her i 2014.
Det er nærmest halvt af hver i forhold til Motionister/Cyklister.
Så vores ”reklame” virker! Vi bliver set - og hørt.
Der er selvfølgelig også nogle medlemmer, som har ønsket at forlade os.
Men alt i alt flere medlemmer netto, især hvad angår de aktive. Der er pt..
over 110 aktive, hvilket svarer til 68%.
Lige nu arbejder vi intenst med planlægningen af vores Alssundløb/
Sønderborg Rundt.
Status er den, at annoncerne er indsamlet og programmet er sat i gang.
Der bliver trykt ca. 1000 eksemplarer. Der udsendes programmer til de tidlige deltagere 2 år tilbage.
Derudover bliver der fremstillet foldere og plakater, på både dansk og tysk.
De forskellige tilladelser er i hus.
Efter at vi i nogle år ikke har haft en løbssponsor til Alssundløbet/
Sønderborg Rundt, er det lykkedes os at få SE Sydenergi , Elholm 1
i Sønderborg som løbssponsor.
Igen i år har vi sagt ja til af stå som medarrangør af TRÆDTIL Danmark.
Det er også noget, styregruppen så småt er begyndt at planlægge.
De første møder er allerede afholdt med Kræftens Bekæmpelse(KB).
Som noget nyt har vi i år en MTB-rute, som stort set følger gendarrnstien
helt ud til Broager.
Henrik H. Westermann KB og Henry har testen og godkendt den.
Der er i år 10 byer, hvor der er TRÆDTIL, ikke alle byer har en MTB-rute,
men Sønderborg har!
Læs mere på side 6 og 7.
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Tillykke med
fødselsdagen
JUNI
21. Johannes Møller
28. Jess S. Andersen

26. Agusta Olafsson

09. Claus H. Lauritsen

27. Nikolaj Andresen

10. Jan Mortensen

AUGUST

11. Arne Bonde

28. Malene Thornhal

14. Sven Dyhr

15. Svend Å. Andersen

30. Kirsten Kautz

20. Benthe Andersen

15. Helge B. Hansen

21. Jacob S. Møller

18. Rikke H. Nielsen

JULI
01. Frederik Sørensen

23. Hans Peter Ahrendt 22. Gunnar Callesen

11. Claus Staugaard

26. Jytte Frederiksen

23. Tenna M. Hjelm

14. Ulla Andresen

27. Thomas Lyneborg

25. Kaj Jørgensen

16. Lars Damkjær

28. Heike D. Damkjær

27. Sara M. Hjelm

17. Christian Petersen
21. Thomas L. Hansen
21. Jørgen Rudbeck

30. Dennis Petersen
SEPTEMBER
01. Rasmus Juhl

VELKOMMEN I KLUBBEN
Jess S. Andersen, Nybøl
Susanne Bissenbacker, Sønderbg.
Birthe Callesen, Sønderborg
Heike D. Damkjær, Avnbøl
Lars Damkjær, Avnbøl
Søren Rich Hansen, Sønderborg
Sigvardur H. Ingason, Sønderborg
Karl H. Ingason, Sønderborg
Heidbjort H. Karlsdottir, Sønderborg
Kirsten Kautz, Sønderborg
Ruth Marek, Sønderborg
Malene Mikkelsen, Sydals

Birte O. Møller, Vollerup
Johannes Møller, Vollerup
Palle Møller , Sønderborg
Karin Padkær, Sønderborg
Connie Pedersen, Sønderborg
Ole Petersen, Dybbøl
Ingi Freyr Sigvardsson, Sønderborg
Bjarne Sørensen, Sønderborg
Frederik Sørensen
Malene Thornhal, Sønderborg
Kenneth Wellan, Augustenborg
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ARRANGEMENTER
af Bjarne Skov

Alssund-Løbet, SE spinning event og TrædTil
Danmark 2014
Klubben er godt i gang med at arrangere disse 3 arrangementer.
Alssund-Løbet 2014 :
som er søndag den 3. august, da varer det ikke længe før hjemmesiden er
up to date, samt programmer er klar til at blive sendt ud og reklame sat op
div. steder.
I juli bliver der udsendt en Pressemeddelelse
Vi har i år valgt at have BMW Marshalls med på ruten, som vil sørge for
større sikkerhed for rytterne.
Vi er en smule bagefter med nogle opgaver, men dette får vi styr på.
SE Spinning event:
som er fredag den 29. august er et tiltag, som SE Sydenergi har spurgt om,
vi ville hjælpe med. Bestyrelsen har sagt ja til dette.
Det går ud på, at der laves en spinning -time nede på havnen, (ved Slottet)
en time før rytterne kommer i mål fra SE-Touren.
Her drejer det sig om, at hver rytter (max. 2 personer pr. cykel) cykler penge ind til RED BARNET Sønderjylland.
Klubbens opgave er at finde kendisser til de 10 spinning cykler, og finde en
del sponsor, hvis de ikke selv kan finde nok.
Rytterne har vi på plads og er i gang med at finde så mange sponsorer
som muligt til rytterne.
SE kontaktet SønderjyskE for at høre om de ville deltage med ryttere.
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Den positive tilbagemelding var, at de stiller med 2 personer fra hver gren.
Desværre kender vi ikke navne på deltagerne endnu.
De personer klubben har fundet indtil nu er: Eva Kjer Hansen, Stephan
Kleinschmidt, Claus Ewers, Tom Holden Jensen, Kim Brandt og Anders
Brandt (ham fra TV2-vejret).
Hvis du kender nogle der evt. kunne være interesseret i at sponsorere nogle af disse ryttere, så giv mig lige et kald, så vi i fællesskab kan finde ud af
noget.
Til at styre slagets gang kommer Jan Linnebjerg (også kendt som Pyrus).
TrædTil Danmark:
som er søndag den 7. september, er vi i år blevet nødt til at flytte fra Ringriderpladsen til Alssundgymnasium (AGS) på Grundtvigs Àllè.
Grunden er, at Stafet for Livet er samme dag som TrædTil Danmark. Ved
at flytte det derud kommer rytterne kun til at møde en lysregulering på turen.
Ruterne er ændret en smule i forhold til sidste år.
Her har vi også valgt at have BMW Marshalls med.
Vi har i år også lavet en MTB- rute på 29 km., som er blevet godkendt af
Skov og Naturstyrelsen, samt af Kræftens Bekæmpelse, som har været
ude at cykle turen sammen med Henry.

Klubhuset ved Verdens Ende 6,
Sønderborg.
En halvkold lørdag den 10. maj
kl. 18:00, efter et møde med Henrik H. Westermann, Kræftens Bekæmpelse og projektchef for
TRÆDTIL Danmark, skulle den
nye MTB-ruten afprøves.
Foto: Tina Johannsen
Fortsættes side 8
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For at de 2 cykelarrangementer skal lykkes, har vi brug for jer medlemmer
til at hjælpe— enten til Alssund-Løbet eller TrædTil Danmark.
Der skal bruges folk både før, under og efter løbet.
Så kig i din kalender om du evt. kunne hjælpe til det ene eller det andet
løb.
Du må meget gerne sende mig en mail allerede nu, til bskov@bbsyd.dk
om du kan/har lyst til at hjælpe.
I fællesskab er det lettere at løfte opgaverne.

Alssundløbet/Sønderborg Rundt
Traditionen tro, så afholdes et sidste afpudsningsmøde i klubhuset
Mandag den 28. juli kl. 19:00
Hvor vi hører om løbet, og hvad er status.
Hvor vi får de sidste ting på plads og arbejdsopgaverne fordelt.
Hvor deltagerne kan stille spørgsmål og evt. komme med forslag, samt evt.
ændringer.
Klubben er vært ved øl/vand.
MØD talrigt op, også selvom du ikke har en opgave.
ALLE medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne!
Venlig hilsen
løbsledelsen
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Lidt historie om forklæderne på
forsiden.
af Gitte Hansen

Ideen fik jeg, da jeg hjalp i køkkenet ved Alssundløbet/Sønderborg Rundt
og savnede et forklæde.
Sidste år tog jeg et med hjemmefra, men det virker forkert.
Vi kan ikke arbejde med de gule veste, og jeg synes, det er vigtigt, at cyklisterne kan se, hvem der hører til i café/køkken.
Og så tænkte jeg, at det nok ikke var andet at gøre end at sy en prototype–
billigst muligt og herefter lade bestyrelsen tage stilling til mit forslag.
Forslaget blev heldigvis godt modtaget, dog med den ændring, at der skulle et rigtigt logo på smækken og ikke mit hjemmelavede.
Som altid var Kontor Syd klar til at hjælpe med dette.
Monika kom med sin symaskine en søndag i januar måned, og vi fik syet
yderligere 8 forklæder, så vi har 9 i alt .
Forklæderne blev vasket og strøget og afleveret til Kontor Syd, som sørgede for trykning af logo.
Nu glæder vi os til at se forklæderne i brug til Alssundløbet/Sønderborg
Rundt.

Monika har fuld
gang i symaskinen
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Klubhuset
Som de fleste sikkert ved, og det blev også nævnt på vores generalforsamling i februar, så er vi i øjeblikket ved af få etableret et nyt badeværelse i
rummet til venstre lige før vi går ind i køkken/alrum.
Der blev på en arbejdslørdag fjernet håndvask, skabe og det gamle gulv
blev brækket op i 30-40 cm. dybde.
Medlemmernes hjælp denne arbejdslørdag, som jo omfattede mange andre ting omkring klubhuset, blev belønnet med en gang grillpølser.
Flot, at der kom så mange hjælpere. Tak for jeres opbakning!
Senere er der blevet lagt nye pvc-rør ned , isoleret og gjort klar til håndvask, toilet og bruser.
Nu er gulvet klar til at blive støbt og komme klinker på.
Badeværelset er selvfølgelig med gulvvarme.
Derudover er der etableret en udendørs vandhane.
hf

Flere af deltagerne på generalforsamlingen ønskede også en klubaften,
hvor vi kunne få cyklerne efterset, justeret og indstillet korrekt.
Dertil kræves der noget værktøj, samt et stativ til opspænding af cyklerne.
Det har Jørgen Hartig været så venlig at sørge for— ved at tage en tur ud
til Jønnes Cykler.

Nærmere information fra Turudvalget følger senere.

hf

10

Lidt om Cyklisterne
af Gitte Hansen

Det har været rigtig dejligt at få nye medlemmer i vores klub, og vi gør,
hvad vi kan for at finde et passende tempo, hvor vi især tager hensyn til
de nye, så de hurtigt kan føle sig som en del af fællesskabet.
Men ingen tvivl om, at vi i løbet af sæsonen sætter tempoet op, uden at vi
egentlig mærker det.
Det med tempoet er ikke altid let, da både vi og vore cykler er meget forskellige. Jeg holder på, at vi ikke skal cykle hurtigere end en almindelig
god cykel med 7 gear kan klare.
*Efterhånden er der kommet så mange nye til på Cyklist-holdet, at det
kunne være en god idè at dele op i hold.
Lige som vi gør på Motionist-holdene.
Så kan alle følge med, og alle får noget ud af turene.
Også de nye medlemmer, eller dem som kommer for at være med et par
gange—uden at være medlem.*
*Det med kursiv er tilføjet af hf

Fællestur til motionsløb
Foregår på den måde, at man tilmelder sig ved vedkommende, som har
stillet sig til rådighed for en samlet tilmelding.
Betalingen foregår altid via klubbens konto.
Der foregår så en vis korrespondance mellem tilmelderen, deltager og kassereren om mødetid/sted, betaling m.v.
Ingen er endelig tilmeldt, før betalingen er indgået/foretaget.
Efterfølgende, når sæsonen er slut, sker der en startpengerefusion til hver
enkelt deltager, som har mødt op—vel at mærke.
Næste gang er Fryndesholmløbet, Gyden 96 i Fynshav. Se kalender!
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LIDT INFO OM HÆRVEJSLØBET
af hf

Nogle i klubben, har vist interesse for denne udfordring.
Det foregår lørdag den 28. juni
Som navnet siger, så foregår det på Hærvejen helt til Viborg, dog ikke på
de grusveje, der er undervejs. Kun på asfaltveje.
Det er 2. år løbet afholdes.
Løbet er inddelt i 3 forskellige længde:
Man kan enten vælge den lange fra Havnen i Flensborg kl. 07:00 på 270
km., eller fra Vejen Idrætscenter kl. 11:30 på 160 km., eller den korte fra
Funder Hallen kl. 15:30 på 50 km.
Priserne er hhv. kr. 650,- / 500,- / 150,Der køres i grupper, afhængig af gennemsnitsfart, og man følges ad.
Følgebiler er tilladt, blot informer ledelsen om det.
Løbsledelsen har sørget for bustransport(med cykler) retur fra Viborg til de
respektive startsteder. Selvfølgelig mod betaling, der er til at overkomme.
Nærmere info om tilmelding etc., kan bl.a. fås på vores hjemmeside, under
Kalender, Hærvejsløbet:, da kommer man direkte til Hærvejsløbets hjemmeside.

TRÆNINGS-WEEK-END
Turudvalget havde arrangeret trænings-week-end fredag/lørdag/søndag
den 11.-12. og 13. april.
Det blev et tilløbsstykke, som længe ikke er set.
Lørdag blev afsluttet med mad og drikke i klubhuset.
Bestyrelsen vil gerne takke deltagerne for den store opbakning og takke for
det gode initiativ fra Turudvalgets side.
Alle roste dette flotte arrangement.
TUSIND TAK TIL ALLE.
Dette må gerne gøres til en tradition.
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Indlæg af Jørgen Hartig
Jørgen skriver om forskellige store cykelnavne her i bladet.
Starter med:
EDDY MERCKX.
FORTSÆTTELSE fra blad nr.1
I 1973 kørte han som sagt ikke Touren, men stillede til start i Vueltaen, hvor
han vandt samlet og også tog pointtrøjen. Samme år som han vandt Giroen.
Sammenlagt kom han op på 34 etapesejre i Touren og 24 etapesejre i Giroen.
3 gange vinder af Paris-Roubaix
5 gange vinder af Liége-Bastogne-Liége
3 gange Verdensmester på landevej som professionel og en gang som armatør.
7 gange vinder af Milano-San Remo
2 gange vinder af Lombardiet Rundt
2 gange vinder af Flandern Rundt
7 gange vinder af Super prestige Pernod International
+ utallige sejre, mindre løb og de i Belgien så utallige gadeløb. Gadeløb i
Belgien er lig med byfest. Og der køres flere gange hver uge rundt i landet.
I alt vandt Merckx 445 professionelle sejre.
På toppen af sin karriere fra 1970 til 1973 vandt han hvert år over 50 sejre.
Noget der synes fuldstændigt uvirkeligt i dag.
Den 25. oktober 1972, samme år som han blev far til Axel, satte Merckx i
Mexico City timeverdensrekord med 49,431 kilometer og slog Ole Ritters
gamle rekord fra 1968 med 778 meter.
Desuden vandt Merckx 17 seksdagesløb i karrieren. De 15 sammen med
landsmanden Patrick Sercu.
Merckx var meget pertentlig med indstillingen af cyklen og mange mekanikere har fået grå hår af de mange justeringer, han altid ville have rettet på
cyklen, men han var kongen i feltet, og fik det altid, som han ville have det.
Pga. de mange sejre og sulten efter altid at vinde flere, fik Merckx tilnavnet
”Kannibalen”
Fortsættelse følger i næste nr.
13

DCU-Motion orienterer
Medlemskort:
Prisen på et DCU-Motions medlemskort i 2014 er 25 kr. Vi håber, klubberne vil støtte op om medlemskortet så vi kan kontakte klubbens medlemmer, når vi har nye tiltag i DCU-Motion. Der er mange klubber, der ikke har
et klublokale, når klubformanden så møder medlemmerne er det oftest når
der er fællestræning i klubben, her er det begrænset, hvad klubformanden
kan orientere om.
Et medlemskort for alle motionister burde gøre det muligt at generere
attraktive aftaler med f.eks. forsikringer, udstyr, cykelblade, motionsløb mv.
Flere motionsløb har allerede en rabat-ordning. F.eks. ECM i Esbjerg
og Alssundløbet i Sønderborg.
Lokale cykelhandlere yder typisk 10% rabat ved fremvisning af medlemskort.
############################################
Et medlemskort er også et bevis på, at man er medlem af en organiseret
klub og har betalt sit kontingent.
For dem som endnu ikke har modtaget et medlemskort, så ligger de frit tilgængelig i klubhuset.
Husk at hente det næste gang I kommer til træning eller har andre ærinder
i klubhuset.
Dog er der en lille restordre, - de kommer senere.
Har I ikke har en nøgle, så kan I henvende jer til klubbens kasserer.
Den koster et depositum på kr. 100,-, som I selvfølgelig får tilbage igen ved
aflevering.
Bortkommer den, så får I ikke de kr. 100,- igen. Må evt. ”købe” en ny.
Eller I kan henvende jer til en, som har en nøgle.
hf
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VINTERCUP RESULTATER:
Lars W. Sørensen og Carsten Paulsen er eneste par fra CMS.
Der er 35 par i denne klasse.
Der køres altid den første søndag i de respektive måneder.
1. afd. 3. november 2013

Resultat:

2. plads

2. afd. 1. december 2013

Resultat:

3. plads

3. afd. 5. januar 2014

Resultat:

Delt 4. plads

4. afd. 2. februar 2014

Resultat:

En flot 1. plads

5. afd. 2. marts 2014

Resultat:

17. plads

Samlet resultat, de 3 bedste placeringer tæller, blev en flot 2. plads !
!!!!!! ET STORT TILLYKKE TIL DEM !!!!!!

SOMMER-EVENT
Vi har tirsdag den 1. juli en fælles sommerafslutning.
Vi starter ALLE denne aften kl. 18:00, hvor vi cykler en sædvanlig
træningstur, dog således at vi er tilbage i klubhuset senest kl. 19:30.
Så vil en lille flok sørge for, at der er tændt op i grillen.
Vi håber på stor tilslutning til dette arrangement, og således være
med til at bakke op om initiativtagerne.
Se også Kalenderen på side 21.
VEL MØDT!!
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Grejsdalsløbet - søndag d. 11. maj
2014:
Grejsdalsløbet kunne fejre 25-års jubilæum i år, og det med en rekorddeltagelse på 4500 motionister. Heraf gennemførte kun 3200, sikkert på gr.a.
vejret, som jo ikke ligefrem viste sig fra sin allerbedste side. Det var både
halvkoldt og en hel del regn faldt der også, i hvert fald indtil over middag.
I teltet ved startstedet havde de udsolgt af regntøj, så nogen blev godt våde.
Der var en masse punkteringer, allerede inden vi kom helt ud af byen. Det
kunne ordnes, men værre var det, hvis der var andre havarier, f.eks. revnede dæk, en knækket kæde, da var det godt for den uheldige at have husket mobilen, for de måtte nemlig ringe til startstedet og vente på assistance. - I regnvejr!!
Der var ingen servicevogne eller ”fejeblade” på 80-km. ruten. Om det var
på de andre ruter, ved jeg ikke.
Cyklemotion Sønderborg havde tilmeldt i alt 17, heraf gennemførte 12.
Men ellers et godt organiseret motionsløb, som altid. Alle, der gennemførte, fik en flot rygsæk og naturligvis et diplom.
hf
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Udstyrssiden
Klubtøj
Gældende priser pr. 1. januar 2014: BEMÆRK DE NYE PRISER!
Trøje med korte ærmer, X-treme
medl.pris kr. 125,Trøje med korte ærmer, Giordana
medl.pris kr. 500,Trøje med korte ærmer, Giordana-dame medl.pris kr. 475,Trøje med lange ærmer, X-treme
medl.pris kr. 200,Trøje med lange ærmer, Giordana
medl.pris kr. 600,Korte bukser, X-treme
medl.pris kr. 200,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
medl.pris kr. 550,Vinterjakke, thermo
medl.pris kr. 600,Vindvest, Windbreaker
medl.pris kr. 350,Vindjakke, Windbreaker
medl.pris kr. 450,Løse ærmer (sæt) Giordana
medl.pris kr. 125,Løse ben
(sæt) Giordana
medl.pris kr. 175,Skoovertræk Giordana
medl.pris kr. 125,Enkelte løse ærmer og løse ben fra X-treme til hhv. kr. 75/125,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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…..og så skal det lige nævnes, at
…...der allerede er reserveret 35 sengepladser til
klubturen—Silkeborg
…...der er kommet et nyt hængelås med kode til
tøjlageret
…...enkelte dessiner af tøj er i restordre

HUSK-HUSK-HUSK

…...referater fra bestyrelsesmøderne altid hænger
på opslagstavlen i klubhuset

Jævnligt at se på vores
hjemmeside—der duk- …...Husudvalget har fået bevilliget køb af en ny
ker hele tiden nye aktugræsslåmaskiner og en græstrimmer
elle ting op.

…...den gamle ordning med startpengerefusion er
blevet aktuel igen og gælder fra o.m. 2014

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:
Intet fast udvalg, der nedsættes
efter behov.
Husudvalg:

Turudvalg:

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
Svend Aage Urban, 7448 5175
email: be_saurban@privat.dk

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

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

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

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

Johanne Ahrendt,  2637 7667
email: ahrendt@valodiaf.dk
Lån af klubbens cykelstativer, henvendelse til:
Lars W. Sørensen, 7442 4291
email: rikke.lars@bbsyd.dk
Bladet Cykel - Motion Danmark:
Henning Seelk,  7448 8753 , mob. 2876 8053
email: henningseelk@privat.dk
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Kalender /Hæng mig op !!
A K T I V I T E T E R
Dato

Måned

Kl.

Arrangement / arrangør / mødested

22.

JUNI

09:00

Fryndesholmløbet(fællestur). Tilmeld.
ved Jørgen Hartig—se side 20

01.

JULI

19:30

Klubaften-fælles sommerafslutningklubhus—SE SIDE 15

17.

Sidste frist f.tilm. Klubtur—Silkeborg

20.

?

Gendarmsti-sommer-fællestur på MTB.
Tilmeld. ved Chr. Petersen—se side 20

28.
03.

AUGUST

19:00

Alssundløb/Sdbg.R.-møde / klubhus

0:900

Alssundløbet/Sønderborg Rundt.
Kontor Syd, Elholm 2

07.

SEPT.

10:00

20.

?

27.-28.

07:00

TRÆDTIL—Gymnasium,Grundtvigs Allè
Hjælperfest for Alssundløbet/Trædtil
Klubtur—Silkeborg. Tilmeld. Jørgen C.
Se side 20.

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

F a s t e træningsture / motion:
Træning racer:

Hver tirsdag og torsdag kl. 18:30 fra klubhuset
Hver søndag, kl. 10:00 fra klubhuset

Cyklisterne:

Hver tirsdag ALTID kl. 18:00 fra klubhuset
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Kort om
CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DANMARKS CYKLE UNION MOTION. DCU-M. Dermed igen under paraplyorganisationen DIF.
Selve cykleaktiviteterne er opdelt i to grupper:
 Cyklisterne, der er for alle med en alm.cykel. Der cykles ca.25—35 km.
med en moderat hastighed, hvor alle kan være med. Venter på hinanden.
 Motionscykling, (opdelt igen 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. 40 km. med et snit på ca. 22–25 km/t. Herudover arrangeres i løbet af
sæsonen nogle længere cykelture, og fælles deltagelse i en række motionscykelløb, 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 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 2014 (1/4-31/3)
Aktive motionister (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent
550 DKK
Cyklisterne (tirsdag)
Personligt kontingent (1 person)
225 DKK
Familiekontingent (flere)
300 DKK
Passivt medlemskab *)
100 DKK
*) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning!
BEMÆRK: Kontingenterne er inklusive et medlemskort til kr. 25,Familiekontingent dækker den del af familien, der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).
Klubbens bankforbindelse: SYDBANK, konto nr.: 8010 1056325, hvortil
bl.a. kontingentet kan indbetales.
Gælder dog ikke til Alssund-Løbet / Sønderborg Rundt ! (Særskilt kto.nr.)
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