CC95 NYHEDSBREV AUGUST 2018
Hej CC95ere

Sommeren går på hæld (den kan vi ikke klage over), men med
vores hverdagstræningstid kl. 18.00 kan vi stadig de næste 2-3
uger nå at cykle 50-60 km. før det bliver mørkt. Så mød endelig
op. Der har i øvrigt været flot fremmøde hele sommeren, også i
”ferieperioden”.
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at alle medlemmer
kan låne vores CC95 CYKELTRAILER, også til andet brug end
cykelløb. Traileren har været brugt meget lidt, derfor denne
beslutning. Vi vil gerne, at vores medlemmer har mulighed få at
få gavn af traileren. Stadigvæk vil brug af traileren til cykelløb
have 1. prioritet. Traileren bookes på vores hjemmeside.
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med ideen om at vi måske igen
skal have sponsornavne på CC95 klubtøj. Vi har fået ”et par
følere”, og arbejder nu videre på sagen. Hvis der er nogle blandt
jer medlemmer med eget firma el. andet som er relevant i
sposorsammenhæng, må i meget gerne kontakte Rene fra
bestyrelsen eller undertegnede. Ideen
med evt. sponsornavne på tøj er, at det skal gøre tøjet noget
billigere
for os alle.
Vi har glædeligt haft en del CC95 ryttere ude til motionsløb,
såsom Tøserunden-Sjælland på tværs-Stevns rundt-Rishøjløbet,
alle med tilskud.

Vi kan se i budget at der stadig er penge til rådighed, derfor er
det besluttet at der også vil være tilskud til Vallø Rundt 16
september. Bare
mød op i CC95 tøj, så betaler klubben.
CC95 har lavet aftale med GAIASPORT, hvor du har mulighed for
at købe
Gel-bars og 1000 andre ting. Du får 30% rabat på varer, når du
bruger koden 1995CC95. Samtidig går der lidt bonus til vores
klubkasse. Hjemmesiden hedder Gaiasport.com.
Vi arbejder i øvrigt med tanker omkring nogle KLUBAFTENER
henover den ”kedelige vinterperiode”. Nærmere info følger.
For at opretholde formen over vinteren, har vi i stil med tidligere
år en aftale med Fit og Sund på torvet i Køge omkring spinning,
hvor man kan blive medlem for DKK 199 pr. måned og uden
indmeldelsesgebyr.
Datoer for kommende aktiviteter i CC95:
Søndag 16. September Vallø Rundt
Onsdag 24. Oktober Bestyrelsesmøde
Søndag 28. Oktober ”Overgangsløb” i klubben
Fredag 23. November JULEFROKOST i CC95
Per T. Jensen
Formand

