CC95 NYHEDSBREV april 2018
Hej CC95 medlemmer.
Så blev det endelig forår-og dermed mere spændende cykelvejr.
Det kunne ses på fremødet ved klubhuset i søndags hvor 40-50
cykelfolk kørte ud i det fine vejr. Dejligt at se så mange.
Åbent Hus er søndag d. 22 april hvor det kunne være fint hvis der
dukker evt. nye medlemmer op. Det er naturligvis også for alle
medlemmer, og traditionen tro ”fyrer vi op i grillen” med pølser og
tilbehør, så vi kan hygge os efter dagens tur. Samme dag har vi også
TØJPRØVEDAG og Tine er til stede for rådgivning. Angående bestilt
tøj kommer det desværre først 26 april. Det er vi godt klar over er
stærkt utilfredsstillende, men tøjleverandøren har holdt os noget hen.
Det betyder også at vi i bestyrelsen er begyndt at tænke i evt. anden
leverandør.
Førstehjælpskursus er onsdag 18 april. Der skulle stadig være ledige
pladser, tilmeld dig på hjemmesiden eller kontakt Hans Jørgen fra
bestyrelsen. Husk, kan du førstehjælp, kan du blive til stor hjælp og
gavn for dine cykelkammerater ved styrt eller andet uheld.
CC95 ”klubløb” er i år 10 juni, med efterfølgende grill og
”flydende” hygge.
Der bliver i år givet tilskud til følgende løb: 150 kr. pr. rytter til
Tøserunden samt Sjælland på tværs/Rundt. Man tilmelder sig selv
disse løb, og sender efter start mail til klubmail med startnummer
og kontonummer for refundering. Man stiller naturligvis til start
iført CC95 klubdragt. Desuden betales startgebyr til Stevns RundtRishøjløbet-Vallø Rundt. Mød op på dagen i CC95 tøj så betaler
klubben.

Træningstid hele året tirsdag og torsdag bliver kl. 18.00.
Der er ny dato for holdkaptajnsmøde mandag 16 april kl. 20.00
Vi håber at se så mange holdkaptajner som muligt, skulle du være
interesseret i at høre om det at være kaptajn, så mød op. Det er vigtigt
at understrege at man som kaptajn ikke er forpligtet til at møde hver
gang, man kommer når man kan. Men jo flere holdkaptajner der er,
jo flere guidede ture kan vi få. Meld gerne ind til Martin hvis du
kommer.
Overgangsløb afholdt vi sidst i marts. Ca. 25 ryttere mødte op, måske
ikke så mange, men i betragtning af kulde og kedeligt vejr var det vel
ok. Tak til ”onsdagsholdet” for praktisk arbejde ved spisning, og
særlig tak til Jørgen Kok og frue.
Vi oplevede desværre årets først styrt i søndags, så husk nu at køre
fornuftigt, og hjælp hinanden derude.
Per T. Jensen
Formand

