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Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser
på denne kolde vinterdag



Sæson 2009

Vores cykelsæson blev startet op med kaffe, te og blødt brød 
ude i ”svinestalden” på Rosenkildegården.
Der var rigtigt mange som kom og var med fra starten på den 
nye sæson.



Nyt klubhus - nyt klubtøj

S.C.R.M har siden jeg blev valgt som formand været med til at skifte klubhus 
3 gange, men nu se det ud til at det er blevet stabilt. Vi har kontrakt med 
skiklubben om de lokaler her som først udløber år 2012. 

Klubtøj, det lykkedes igen klubben at skaffe økonomi til nyt klubtøj, ved 
hjælp af div. sponsorer samt lidt fra kassen.

Bestyrelsen har sammen forsøgt at peppe design og farverne lidt op. 



S.C.R.M 
20 Års Jubilæum

Klubben havde gennem en tid sparet penge op til et knald af en 
jubilæumsfest. 
Denne fest blev afholdt i Stillinge forsamlingshus og det må siges at 
det lykkedes, og vi ser vel alle sammen frem til næste jubilæumsfest.

Tak til alle som deltog og skabte rammerne for denne fantastiske fest



Træningstur til Vandel

Turen 2009 var igen en kæmpe 
succes, et rigtigt cykel-hygge 
arrangement 
Stor tak til Mogens som 
startede det op, og som år efter 
år står for alt det praktiske

Det er fuldt booket igen i 
Påsken 2010.



Træningstur til Mallorca

Nu har klubben været på tur til Mallorca så mange gange, at klubben 
selv kan sammensætte en træningstur, med separat bestilling af fly 
hotel samt cykler.
Det er fantastisk at komme ud og lufte sommer trikoten så tidligt på
sæsonen.



Dianalund turen

Klubbens drenge fra Dianalund har igen gjort det, en smuk tur, 
med super lækre depoter.

Det var synd det regnede, men det var en rigtig god tur.  

Storebæltsløbet
Løbet blev afviklet den sidste weekend i april.
Der var over 200 til start på en skøn forårsdag. Dette var 
en stor succes og økonomien hang godt sammen, så der 
blev et overskud i klubbens kasse.  

Dette års Storebæltsløb i 2010 bliver et jubilæumsløb, da 
det er 20 år siden det første løb fandt sted. 



Coast to Coast

En varm sommerdag var 32 medlemmer, samt hjælpere og servicebil mødt 
op ude ved klubhuset.

Turen gik ned til Magleby skole, hvor der var arrangeret en 4 km enkeltstart 
ned til færgehavnen.

Derefter blev der kørt Coast til Coast på Agersø og Bent som bor på øen 
havde dækket op med stole og borde i haven, hvor vi indtog vores
madpakke samt drikke. 



Førstehjælp Kursus

Der blev afholdt et førstehjælp 
kursus her i klubben, med meget stor 
succes.
Førstehjælpskurset var med fokus på
os cykelryttere, og om hvordan der 
kan ydes førstehjælp hvis uheldet er 
ude. Det kan jo være på en øde 
landevej uden for lov og ret.



Afslutningstur
Denne tur blev hvis nok lidt længere end de 60 km som var annonceret, men 
da vi endelig kom frem til den Gl. købmandsgård i Førslev var der bare 
disket op med kaffe og gammeldags æblekage i de hyggelige lokaler.

Der var herfra mulighed for at smide cyklen på en trailer og blive kørt hjem. 
For dem der kørte turen frem og tilbage blev det tæt på 90 km.

Her kom der også mange tilbagemeldinger om det havde været en god tur 
” trods det blev en lidt længere tur ”



Uheldigt Styrt

En helt almindelig træningsdag hvor der blev kørt en helt almindelig tur, 
skete det ekstreme uheldige, at Anne ramte en afmærkning mellem vej og 
cykelsti og styrtede.

Anne var bevidstløs, ingen var klar over hvor slemt det stod til, men efter et 
langvarigt hospital ophold er Anne så småt klar igen

Det er noget der varmer om hjertet at se Anne igen er på cyklen ”” rigtigt 
godt gået ””



Afslutning

Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de medlemmer, som altid er flinke til 
at stille op og hjælpe når der er brug for det samt en tak til alle fra 
bestyrelsen.

Nu herefter skal der være valg til bestyrelsen ifølge gældende vedtægter, 
hvis der skulle være nogen der brænder for at deltage i klubarbejdet, vil jeg 
hermed opfordre til at stille op på valg til bestyrelsen.

Mikael Kristensen
S.C.R.M


