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Sædding Fritidscenter, Fyrvej 1H, 6710  Esbjerg V. 

www.esbjergcyklemotion.dk  

Vintertræning indtil april 2019 Træning med kaptajner kører indtil 

lørdag den 27. oktober hvorefter der ikke vil være påsat kaptajner til 

lørdagstræningen, skulle der være nogle medlemmer som har lyst til 

at samles og køre en tur kan dette aftales individuelt.  

MTB Træning køres ligeledes efter samme regler som i 2017 nemlig 

at vi har et samarbejde med MTB Esbjerg om fælles træning, MTB 

Esbjerg kører hver søndag fra pladsen omme ved boldbanerne hvor 

de holder til, træningen foregår i tidsrummet 09:00 – 12:00 

Tirsdagsklubbens træning Tirsdagsklubben træning er traditionen 

tro flyttet til torsdag og med morgenkaffe kl. 09:00 og cykling kl. 

09:30 samtidig er turene afkortet med ½ time således sluttidspunkt 

er den samme, dette er sat med virkning fra torsdag den 04. 

Oktober. 

Vintercup 2018/19 sæsonen Tilmeldingen er i fuld gang og slutter 

den 20. oktober, har du spørgsmål til dette gode arrangement kan 

du rette henvendelse til Lars Klivager på klivager@esenet.dk 

Gløgg & Æbleskiver m.v. I lighed med tidligere år arrangerer 

klubben en lille ”god jul og godt nytår” arrangement hvor 

bestyrelsen er værter ved gløgg og æbleskiver, ligesom der 

naturligvis er mulighed for at købe de sidste julegaver til 

cykelmotionisten. Indbydelse udsendes senere. 

Årets ECM`er Traditionen tro kåres årets ECM`er ifm. klubbens 

afslutningsfest, dit forslag bedes være formanden Henning 

Kristensen i hænde senet den 28. oktober på mail: birhen@os.dk 

 

Kommende 

begivenheder 

19-10-2018 

 Vinsmagning 

27/10-2018 

Årets sidste træning 

 09-11-2018 

Sæsonafslutning 

09-12-2018 

Gløgg & Æbleskiver 

 

 

  

  

  

 

Vigtig meddelelse 

 

 

 

 

 

  Konkurrence 

Scor en it-annoncør, f.eks. din 

arbejdsplads til klubben og 

deltag i lodtrækningen om 2 fl. 

vin hver måned. 

Annoncepris: kr. 500 årligt 
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Cykelmagasinet er et cykelmagasin som udkommer 6 gange årligt, 

vi bestiller det hjem via klubben således at medlemmerne får en god 

rabat, der kræves dog som min. 10 abonnenter for at vi kan holde 

denne pris, dette var ikke tilfældet i 2018 hvorfor vi, såfremt der ikke 

melder sig flere abonnenter, stoppe dette tilbud da prisen er en 

anden ved mindre køb, så kan medlemmet lige så godt selv købe 

bladet hos udgiveren. 

Cykelmotion Danmark er et cykelmagasin som har eksisteret i 

gennem mange år, det er nu kommet på nye hænder og udkommer 

4 gange årligt, er du interesseret i at holde dette cykelmagasin som 

er fyldt med alt hvad en cykelmotionist begærer, så bestil bladet på 

www.cykelmotion.dk og få de 4 numre leveret direkte i din postkasse 

Sæsonafslutning afholdes i år Fredag d. 09. november se bilag. 

Tirsdagsklubbens julefrokost afholdes Torsdag d. 13. december 

indbydelse udsendes senere. 

Klubture 2019 TUR-udvalget er fremkommet med 3 forslag til 

klubture i 2019, nemlig Harzen, Jylland Rundt og Sønderjylland 

Rundt, gå ind på klubbens hjemmeside og læs mere om turene samt 

at tilmelde dig. 

Vedr. Harzen turen er der åbnet op for at man kan tage side bedre 

halvdel med på turen, for at kunne tilmelde skal du som medlem gå 

ind på ”din side” og forneden oprette vedkommende, når dette er 

gjort kan du tilmelde vedkommende via ECM  Events. 

Der er reserveret 10 DB værelser og 5 Enkeltværelser som er det 

maximale klubben kan reservere, så det er først til mølle princippet 

der gælder her. 

Vinsmagning i klubben afholdes Fredasg d. 19. oktober se bilag. 

 

 

 

Almen information 

Hjemmeside // Facebook 

Husk at besøge klubbens 

hjemmeside samt vores side på 

Facebook. 

Adresseændringer: 

Med den ny hjemmeside har du 

som medlem selv ansvar for at 

dine data på hjemmesiden er 

korrekte, modtager du f.eks. 

Cykelmagasinet skal du dog 

huske at give kassereren 

besked omkring evt. adresse-

ændring. 

 

Bestyrelsesmøder i 2018 

Har du emner du ønsker 

behandlet på et bestyrelse-

møde er du velkommen til at 

sende dit emne til klubbens 

formand Henning Kristensen på 

mail: birhen@os.dk 

Planlagte bestyrelsesmøder: 

Mandag den 03-12-2018 

Mandag den  

Mandag den  

Udsendt uge 40/2018  

Næste udsendelse ca. uge 00/2019 
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