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Marts/Juni/Sept. 2021

Foto: Asger Frank

HOVEDSPONSOR:

34. årg.

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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Nr. 1+2+3 MARTS/
JUNI/SEPT. 2021

Medlemsblad for

BESTYRELSEN
Formand

DECEMBER 2021. DEADLINE
25. NOVEMBER MED TEKST OG
EVT. BILLEDER

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

Tina Hansen,
 29 27 23 47
e-mail: cms-sonderborg@live.dk

Forsidebillede:
Den 6. juni 2021:
10 CMS-er (7 + Asger og
2 nye) holder pitstop ved
Uge Fiskesø/Grusgrav.
Foto: Asger Frank

Kasserer
Henry Frederiksen
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
Mike Sprenger, 

60 65 10 65

BLADREDAKTION
Henry Frederiksen (hf), ansvh.
 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk
Monika Hoeck Petersen
 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 Tina Hansen (formand)
JUBIIIII—så er vi her igen ষ … Første klubblad i længere tid.
Grundet cowid`19 nedlukningsperioden i vinter og foråret besluttede bestyrelsen, at
afvente med at udgive klubbladet. Klubbens aktiviteter og al træning var sat på is, fra
regeringens side. Et anderledes år, -covid`19 satte fuldstændigt en stopper for et alm.
klubliv. Dog har det givet anledning til mange andre måder at cykle på, man har stadigt været flittig på cyklen, enten solo eller man har kørt i mindre grupper i klubben.
I skrivende stund holder sommeren lige lidt længere fat end kalenderen siger. Så håber
alle for nydt de skønne solskinstimer på cyklen. Selvom solen er lækker varm endnu,
bliver det tidligere og tidligere mørkt -så husk lygterne og pas godt på hinanden derude.
Vi er nu ved at køre på sidste vers på racer sæsonen, og mange vil påbegynde de indendørs aktiviteter, som bl.a. spinning som klubben tilbyder (se mere på omsendt
mail), og side . Andre fortrækker MTB udendørs eller E-sport som er kommet godt med
de senere år.
Bestyrelsen har planlagt følgende arrangementer: Sæt X i kalenderen.
28.9. Grill afslutning efter træning (mail udsendes med mere info)
3.11. Afholdes der generalforsamling (mail er udsendt angående tilmelding)
21.11. Afholdes der hyggetur for alle og afsluttes med æbleskiver i klubhuset (mail udsendes med mere info)
31.12. Afholdes der Champagneløbet (mail udsendes med mere info)
CMS Sønderborg er en breddecykelklub, hvilket betyder, at vi har medlemmer som
cykler på mange forskellige niveauer. Alle ved vi har A-B-C-& Turholdet. Cykling er
sundt og giver livsglæde. Så hvorfor ikke gøre det muligt? Med de udfordringer, man
har! Og for flere og flere, giver det mulighed for at bibeholde ens glæde ved cykelsport,
fællesskabet og de sociale aspekter pga. de nye teologier og udvikling.
JA, jeg taler om Elcykler! Ser folk som stråler og har øget livskvalitet, fordi de KAN
p.g.a. en elcykel. Personligt, så opfatter jeg en Elcykel som en mulighed for at livsforlænge en i det aktive foreningsliv. Ligeledes så er E-sport på alle niveauer på stærkt
fremadgående, det er ikke kun for eliten mere... Kunne det tænkes om et år, at vi som
klub kunne byde ind her også ͦ?
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Tillykke med fødselsdagen
07. Per Elmtrup

16. Per Ulrik Pedersen

01. Rasmus Juhl

07. Bjarne Jensen

18. Dennies Olesen

05. Simone Bonde

11. Henrik Laue Petersen 23. Rikke S. Møller

09. John Callesen

15. Peter Lund Petersen

10. Jan Mortensen

19. Lotte Nørup

15. Helge Bek Hansen

21. Jytte Hartig

01. Emanuel Buelund

18. Rikke H. Nielsen

25. Pia Petersen

01. Anne Petersen

18. Kristian Strand

29. Karin Schroll

03. Gitte Hansen

SEPTEMBER

21. Anja Alnor

NOVEMBER

30. Dennis Petersen

29. Jan Nielsen
DECEMBER

10. Peter Emil Jacobsen

07. Birthe Callesen

13. Lise Kjær

09. Ole Hell Andresen

16. Kirsten Buchhave

01. Hans Hansen

13. Rikke Petersen

17. Flemming Juhl

02. Brian E. Riemer

15. Pernille Mortensen

19. Henrik Thomsen

OKTOBER

VELKOMMEN I KLUBBEN
Niels Dejgaard, Sønderborg (mot.)
Anker Jensen, Rødekro (mot.)
Jan Nielsen, Sønderborg (mot.)
Bente Nissen, Hørup Hav (turhold)
Gerda Lillelund Ovesen, Sønderborg (turhold)
Connie Pedersen, Sønderborg (turhold)
Kirsten Sørensen, Nybøl (turhold)
Henrik Thomsen, Sønderborg (mot.)
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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING
ONSDAG D. 3. NOVEMBER, KL. 18.30 I KLUBHUSET, VERDENS ENDE
Dagsorden iflg. Vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretning for det forgangne år + evt. nyt i 2021

3.

Forelæggelse af revideret regnskab 2020 til godkendelse

4.

Forelæggelse af Budget for 2021 (til orientering)

5.

Behandling af indkomne forslag eller vedtægtsændringer, senest 20. oktober.

6.

Fastlæggelse af kontingent for året 2021

7.

Valg: Bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Sørensen, Jørgen Christensen og Henry Frederiksen
Suppl. Til bestyrelsen: Margit Søndergaard og Steen Ryborg
Revisorer: Per Ulrik Pedersen og Mogens Nissen
Rev. Suppleant: Finn Lassen

8.

Valg til Udvalgene, samt evt. suppleanter.
Turudvalg
Husudvalg
Turcyklisterne
Web-udvalg
Bladudvalg
Tøjudvalg
Løbs-& Stævneudvalg

Vi starter kl. 18.00 med pizza-spisning.
TILMELDING TIL TINA ER DERFOR NØDVENDIG—UANSET OM DU KOMMER TIL
PIZZA KL. 18.00 ELLER DU KUN KOMMER TIL GENERALFORSAMLIN KL. 18.30
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Støt din klub, når du
handler i Flügger Farver.
Flügger Farver har givet Cyklemotion Sønderborg et godt
tilbud:
Når du har gang i maleprojekterne derhjemme, kan du som klubmedlem spare 20%, på Flügger maling, tapet og værktøj samtidig med, at du støtter Cyklemotion Sønderborg.
Besøg din Flügger Farver butik, og angiv hvilken klub du er medlem af, inden du betaler.
Så får du 20% rabat på dine varer, og din klub får 5% af nettokøbsbeløbet i støtte.
Dette afregnes med klubben en gang årligt.
I Flügger finder du et bredt sortiment af maling, spartel, tapeter,
og maleværktøjer i høj kvalitet.
Flügger farver består af ca. 140 butikker i Danmark.
Her møder du et meget kompetent personale, der står klar til at
vejlede dig med den rette løsning til dit maleprojekt.

TAK til jer som handler i Flügger Farver !
Den første støtte er allerede kommet ind på klubkontoen……

Hilsen
Henry—kasserer.
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SPINNING
Sæson 2021/2022
Vi har igen fået en god aftale med Fitness Syd på Grundtvigs Allè
170 i Sønderborg.
Vi starter op første gang tirsdag den 5. oktober kl. 18.00 i spinningslokalet, og derefter hver tirsdag, samme tid og sted helt hen til tirsdag den
21. december.
Efter nytår starter vi op igen tirsdag den 4. januar kl. 18.00. Hver tirsdag helt frem til 22. marts 2022.
Vi råder igen over 25 cykler. Vi beslaglægger pt. de 14 cykler, som var
vores ”faste” hold, inden der blev lukket ned p. gr. af Covid-19.
Der er således 11 cykler ledige for evt. nye ”spinnere”.
Prisen for hele sæson 2021/2022, som går fra 5. oktober 2021, og helt
hen til 22. marts 2022 = kr. 400,- De ”gamle” har allerede betalt for 1.
”etape” - 5. oktober til nytår 2021, og skal således kun betale for en halv
sæson, som er ”etape” 2 - 4. januar til 22. marts 2022 = kr. 200,-. VENT
med at betale til vi går ind i det nye år!
Jens Chr. Bentzon har lovet igen at lave en Doodle-liste, hvor man kan
skrive sig på.
Denne liste er allerede udsendt til såvel nye som ”gamle” deltagere.
For oversigtens skyld, så beder vi ALLE at skriver sig på Doodle-listen.
Det er lettere at styre på denne måde.
Der er nu udsendt endnu en liste, som gælder for 2022 (vinter/forår)
Vi håber selvfølgelig, at alle cykler bliver besat, og for nye deltagere, gælder det: ”Først til mølle”……!
Fitness-centeret oplyser, at der ingen restriktioner er med hensyn til coronapas eller anden kontrol. Alt kører som før….
Er der yderligere spørgsmål, så henvend dig til Henry.
Mail: henryfrederiksen@email.dk
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…..og så skal det lige nævnes, at
…….I skal huske at melde flytning/tel./mob.-& mail
ændringer til kassereren, da det er ham, der
prøver at holde styr på disse ting.

HUSK-HUSK
Jævnligt at se på
vores hjemmeside, www.cmssoenderborg.dk
Især Kalender
og Nyheder er
vigtige, da der
hele tiden dukker nye aktuelle
ting op.

…….jævnlig kigge i udhængsskabet på klubhuset
og opslagstavlen i klubhuset. Der hænger bl.a.
referater fra vores best. møder og generalforsamlingen, plus andre gode ting.
…...der nu er 116 medlemmer, som følger vores
”lukkede” FB side. Det er faktisk mere end de aktive medlemmer.
…….du sparer miljøet for 79 gr. CO2, for hver km.
du cykler.
…….Kommunens mål: I 2025 skal 50% af borgerne i
Sønderborg Kommune være aktive.
.…..vores klubhus er certificeret til et ZERO Sport
klubhus, da vi har sparet mellem 10—20 % energi, hvilket vil sige el & varme, blot ved udskiftning af alm. glødepærer til LED-pærer og installering af 2 varmepumper.

SPINNING
Da Viggo Clausen har fået nyt job, kan han desværre ikke påtage
sig opgaven som instruktør.
Ny instruktør er klubmedlem Lotte Nørup.

OBS! Uge 42 (efterårsferie) er der ingen spinning!
Forsøger at få en erstatningstime tirsdag den 28. december.
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Udstyrssiden
UDSALG af KLUBTØJ
UDSALGS-priserne er gældende fra 2020:
Trøje med korte ærmer, Giordana

medl. pris kr. 75,-

Trøje med lange ærmer, Giordana

medl. pris kr. 90,-

Vindvest, Giordana

medl. pris kr. 75,-

med break

Vindjakke, Giordana med break

medl. pris kr. 100,-

Korte bukser, Giordana

medl. pris kr. 125,-

Korte bukser, Giordana-dame

medl. pris kr. 125,-

Lange bukser, Extreme

medl. pris kr. 110,-

BEMÆRK: Priserne på tøjet er sat ned til et minimum og gælder så
længe lager haves.
DER KAN FOREKOMME UDSOLGTE VARER. SPØRG LARS!!
BUKSER fra CRAFT
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TRØJER fra CRAFT

Udstyrssiden
KLUBTØJPRISER FRA CRAFT
Priserne er gældende fra 2020
Trøje med KÆ - Performance

medl. pris 350,-

Trøje med LÆ - Thermal

medl. pris 450,-

Korte buks – Performance

medl. pris 500,-

Korte buks - Performance dame

medl. pris 500,-

Lange buks u.pude Perform.

medl. pris 450,-

Vinterjakke, Thermo

medl. pris 700,-

Vest, med Windbreaker

medl. pris 400,-

Vindjakke, Performance

medl. pris 500,-

Vindjakke, med Windbreaker

medl. pris 650,-

Tilbud nye medlemmer:

Ved køb af et sæt klubtøj, bestående af klubtrøje med KÆ,
og et par korte bukser, er der kr. 300 i rabat.
Den pris du i alt skal betale er KUN: Kr. 550,- for HELE
sættet!
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Udvalgene
Tøjudvalg:

Turudvalg:

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

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

Husudvalg:
Helge Bek Hansen,  2092 1951
email: helge.beha@gmail.com

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

Carsten Paulsen,  4076 3980
email:carstenapaulsen@gmail.com

Suppleant:
Jørgen Christensen, 2147 0818

Lars Brinck Hansen,  2015 9934
email: lbh@agramkow.dk

email: intercooler@live.dk
Turholdudvalg:

Hans Hansen,  2029 0635

Jørgen Christensen,  2147 0818

email: hhm16@bbsyd.dk

email: intercooler@live.dk
Hans Jacobsen, 6126 9850
mail:hansjacobsen2459@gmail.com

Webudvalg:
Mike Sprenger,  6065 1065
email: mikeksprenger@gmail.com

Løbs,-stævneudvalg:
Supporter:
Jens Chr. Bentzon,4161 0151

Tina Hansen,  2927 2347
email: cms-sonderborg@live.dk

email: jensbentzon@gmail.com
Fester og lignende:
Nedsættes efter behov.

Mona Christiansen, 5355 7930
email: mc@chrimo.dk

Cykelstativer:
Hvis du vil låne en af klubbens cykelstativer, så kontakt Lars W. Sørensen,
 2213 8880, eller email: rikke.lars@bbsyd.dk

12

Kalender

/

Hæng mig op !!

A K T I V I T E T E R
DATO
Tirsdag 28.

MÅNED
SEPT.

TID

ARRANGEMENT / MØDESTED

18.00 Træning med efterfølgende Grill ved
Klubhuset

Tirsdag 05.

OKT.

18.00 1. spinningsaften, Fitness Syd

Onsdag 03.

NOV.

18.00 GENERALFORSAMLING Klubhus
HUSK: TILMELDING!!!

Søndag 21.
Tirsdag 21.

Søndagstræning med æbleskiver
DEC.

18.00 Sidste spinning inden jul, Fitness Syd

Tirsdag 28.

18.00 Extra spinning, Fittness Syd

Fredag 31.

09.00 Champagnetour, Klubhuset

Tirsdag 04. JANUAR 18.00 1. spinning i det nye år, Fitness Syd

F a s t e træningsture / motion:
MOTIONISTER : Hver tirsdag og torsdag kl. 18.15, og søndag kl.
10.00
TURHOLD : Hver tirsdag kl. 18.00, med mulighed også at cykle
torsdag kl. 18.15 og søndag kl. 10.00
MTB Motion: Hver tirsdag og torsdag samme tid og sted. Dog lørdag kl. 10.00 ved Spang Banen. (Gælder kun MTB-holdene)
Træningsturene: STARTER ALTID FRA KLUBHUSET, Verdens Ende 6
i Sønderborg
SPINNING: Hver tirsdag kl. 18 Fitness Syd, Grundtvigs Allè 170
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TOUR DE FRANCE 3. juli 2022 i Sønderborg
En overskrift du sikkert ikke kun har hørt en gang, men mange gange. Der er lagt op
til rigtig mange arrangement i den forbindelse. Hvis du gerne vil holde dig opdateret så
har kommunen en hjemmeside, hvor der er nedtælling til dagen. Siden tilbyder forskellige information og arrangementer. Tour de France i Danmark 2022 | Alt om etapen til Sønderborg (sonderborg.dk)
Vil lige slå et slag for Tour de France-udstillingen som du finder ved Multikulturhuset
frem til den 14. september.
For første gang nogensinde kommer Grand Départ Trofæet til Danmark. Sønderborg er
første by til at modtage og udstille vandretrofæet for start- og målbyerne.
Oplev Tour de France-udstillingen og vind billetter til “Rolf og Ritter”
Den 17. august blev vandretrofæet overrakt til Sønderborg og frem til den 14. september kan du se trofæet og resten af en Tour de France-udstilling på Multikulturhuset, i
bibliotekets betjente åbningstid.
I denne periode er det også muligt at deltage i Tour-quizzen og vinde to billetter til foredraget “Rolf og Ritter” på Sønderborg Teater den 7. oktober 2021.
Kom og hør nærmere om Tour de France i Sønderborg
Torsdag 21. september 2021 kl. 19.00 – 20.30, Den store sal
på Sønderborghus
Program
•
•
•
•
•
•
•

Velkommen
Hør om 100-dages programmet – og hvordan du kan være med
Få mere at vide om hotspots, stadepladser og festligheder på dagen
Er du med? Bliv frivillig til Tour de France
Til handels- og erhvervslivet: VIP-oplevelser og partnerskaber
Spørgsmål
Tak for i dag

Husk tilmelding( kan gøres på den henviste hjemmeside)
På aftenen deltager
Projektleder Bente Blenstrup
Planlægger af 100-dages programmet Joy Nielsen
Koordinator for frivillige Kasper Christensen
Planlægger af hotspots og folkefest Ulla Hermann
Handels- og erhvervslivets indgang til Tour-festlighederne Pernille Refshauge
Formand
Tina Hansen
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Steen Ryborg og Henry Frederiksen var med til at bringe trofæet fra Dybbøl Skanse - sammen med Alex Pedersen (tidligere VM-mester i Landevejscykling) - ned til Multikulturhuset på Nørre Havnegade.

Der stod bl.a. borgmesteren klar, sammen med en hel del folk, også fra
vores klub: Birthe Callesen, Finn Lassen, Hans Åge Trærup og Asger Frank.

Borgmesteren holdt en lille tale om Tour de France, hvad der skal ske 100
dage før løbet, og selve løbet den 3. juli 2022.
Derefter holdt Alex Pedersen også en tale.
Alex Pedersen sagde bl.a., at Sønderborg var en flot by af afslutte en Tour
de France etape i, og i det hele taget.
De glædede sig begge to!

Derefter var der et lille flot traktement, som Cafè Kjukken stod for.

Nu skal trofæet videre fra Sønderborg til Aabenraa. Det sker formentlig her
i midten af september.

Det vil Steen og Henry selvfølgelig gerne være med til.

Man mødes på halvvejen, det vil sige på Damms Gård i Felsted, med Sønderborgs Borgmester og Aabenraa’s Borgmester.

Der er pt. ingen melding om Borgmestrene cykler hele vejen.

Steen og Henry gør det selvfølgelig!
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Sønderjylland Rundt
af Steen Ryborg
Den 21. august 2021 deltog jeg i Sønderjylland Rundt arrangeret af Aller Cykelmotion.
Sønderjylland Rundt blev arrangeret for 30. gang. For mig var det første gang jeg deltog.
Jeg havde længe gået med tanken om at deltage i et motionsløb. Jeg synes det er hyggeligt at møde og køre sammen med motionister fra mange forskellige klubber. Havde
også håbet at der ville være andre fra vores klub, som havde lyst til at deltage, men
desværre så var der ikke andre end mig.
Jeg havde meldt mig til den længste distance på 140 km og 1200 højdemeter. Det
mente jeg godt, at jeg kunne klare, da jeg har fået cyklet meget hen over sommeren.
På dagen skulle jeg tidligt op for at køre til Aller, som ligger øst for Christiansfeld. Fik
lagt cyklen bag i bilen og afsted gik det til Aller. Det så ud til at vejret var med os. Der
var skyfri himmel og næsten ingen vind. Perfekt cykel vejr.
Startstedet var ved Aller Friskole. Overfor startstedet var der på en mark lavet parkering. Super service med anvisning af plads fra hjælpere.
På skolen fik jeg udleveret mit startnummer. Jeg fik nummer 83. Der var igen super
service med kaffe og boller inden jeg skulle starte kl. 0836. Cyklen var super klargjort
med det rigtige lufttryk i dækkene, ny renset og smurt kæde og fuldt opladet batteri.
Vanddunkene var fyldt og der var ekstra energi i lommerne.
Ved starten stod jeg sammen med nogle dejlige fyre fra Christiansfeld Cykelmotion.
Da jeg var alene så synes de, at jeg skulle følges ad med dem. Det ville jeg meget gerne. Det viste sig at deres tempo passede mig fint. Vi fulgtes ad alle 140 km.
Jeg blev noget overrasket over den flotte natur vi kom igennem og ikke mindst hvor
kuperet der var nogle steder på ruten. Ved Grønne Hoved Strand skulle vi passere et
stykke på 200 meter med grus. Det var ikke særligt behageligt.
Første depot var allerede efter 30 km, det sprang vi over. Løbet hedder godt nok Sønderjylland Rundt, men denne gang, var der lavet en sløjfe til Kolding området, hvilket
gav en del lange og stejle stigninger. Jeg må ærligt indrømme at de trak ”Søm” ud.
Andet depot var efter 92 km. Her var boller med pålæg eller Nutella. Der var æbler og
bananer og selvfølgelig energidrik m.m. Der manglede ikke noget.
Nu skulle de sidste ca. 50 km klares. Jeg kunne godt begynde og mærke kilometerne i
benene. Rytterne fra Christiansfeld Cykelmotion var gode til, at der hele tiden var god
motivation og godt humør. Der var ikke så mange stigninger resten af vejen, hvilket
også gjorde de sidste kilometer lidt lettere. Vi kom alle glade i mål.
Min tid var 5 timer og 2 min. Tiden var jeg meget tilfreds med.
>>>>>
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Efter løbet blev der serveret frikadeller med kartoffelsalat og en øl eller vand, som blev
nydt i dejligt solskin.
Det var en rigtig dejlig dag.
Jeg vil gerne foreslå klubben, at Sønderjylland Rundt kunne laves som en klubtur. Der
er ruter som kan passe til ens niveau.

!!! OPRÅB !!!
Ved et besøg for nylig i butikken, kom min lokale cykelhandler Thomas
Hansen med dette:
”Sig til medlemmerne i Cyklemotion Sønderborg, at hvis de på nuværende
tidspunkt ved, at der skal indkøbes nye cykeldele, så få det gjort inden
årets udgang”.
Begrundelsen er, at det er meget svært at komme i forbindelse med især
Kina og Japan, hvor de fleste cykeldele kommer fra.
Skibene kan hverken sejle ind eller ud af disse lande af sikkerhedmæssige
grunde læs: faren for smitte med corona…….

Thomas vil kæmpe med næb og kløer, for at skaffe så mange cykeldele,
som muligt hjem i år, og inden der bliver mangelvarer.
Ta’ en snak med Thomas, han vil give alle medlemmerne af CMS en god
rabat, ikke blot nu, men også fremover.
I øjeblikket holder Cykelservice 5 års jubilæumsfest med nedsatte
priser på cykler m.m.…..
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LIDT AF HVERT…..
Som substitut for Tina, deltog Henry i Sønderborg Idrætsråds Repræsentantskabsmøde, den 1. sept. 2021 i Skanse Hallerne.
Formand Karl Chr. Thomsen (KCT) kom hurtigt over beretningen, men kunne fortælle at der var fremmødt 25% af de i alt 60 foreningsmedlemmer.
KCT var bekymret for mangel på frivillige, og unge under 25 år var faldende i alle idrætsgrene.
SI skal være mere synlig. Søg gratis kurser via kommunen til ledere og instruktører.
Flertal for oprettelse af en ”bank” med frivillige/hjælpere.
Fritidsfesten kommer til efteråret.

Tøjudvalget meddeler, at der intet nyt er angående klubtøj.
Hverken bestillinger eller afhentninger.
Mangler du klubtøj, så henvend dig til:Lars W. Sørensen,  2213 8880
Email: rikke.lars@bbsyd.dk

KLUBHUSNØGLER
Vi har i KLUBBEN en nøgleordning: Alle medlemmer kan få en nøgle udleveret ved kassereren –mod et depositum på kr. 100,Dette depositum får man tilbage igen ved aflevering af nøglen. Ved evt.
udmeldelse af CMS, skal man aflevere nøglen, og får så depositum tilbagebetalt.

KLUBBENS BANK
Vores bankforbindelse er Danske Bank, Perlegade i Sønderborg
Ved betaling/overførsel via NETBANK: Reg.nr. 9570 kto. nr. 12485190
eller MOBILEPAY: 16346
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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:




Turholdene, er for dem på valgfri cykler, samt el-cykler, der ønsker
motion, men også lægger vægt på det sociale og nyder turen. Vi har
mulighed for at cykle tirsdag/torsdag i sommerhalvåret fra kl. 18:15 til
ca. kl. 20, og søndag kl. 10.00, 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. 2-3 timer med gennemsnit 28-32/t. B-holdet kører ca.
2-3 timer med gennemsnit 26-29/t. C-holdet kører ca. 40-70 km. med
gennemsnit 22-26/t. Turene varer fra 2-3 timer. Om søndagen lidt mere. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture,
samt klubture for alle niveauer, og hvor der evt. kan indgå et motionsløb. Læs mere på vores hjemmeside: www.cms-soenderborg.dk

Årskontingent for 2020 (1/4-31/3)
Motionisterne :

(tirsdage/torsdage/søndage)

450 DKK

Turholdcyklisterne : (tirsdage)

300 DKK

Passivt medlemskab *)

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). De nævnte satser
er for HELE husstanden.
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