
Opstarts og infomøde: 

Dato:  Søndag den 31. marts 2019 

Tid:  Kl. 9.00 hvor der serveres kaffe og rundstykker. 

    Efter mødet tager vi den første cykeltur. 

Sted: Klubhuset, Skjoldsvej 8, Slagelse. (Ved Vesthallen). 

Tilmelding: Til formand Ib Jensen tlf. 6024 9496   

 

 

 

 

Velkommen til el-cykling  
i Slagelse Cykle Ring Motion (SCRM) 

 
SCRM starter igen i sæson 2019 en begynderafdeling, der er 

åben for alle. Holdet skal kunne rumme borgere med kroni-

ske sygdomme, der har brug for et batteri på cyklen. SCRM 

stiller 2 instruktører står til rådighed 2 timer hver uge.  

SCRM lægger vægt på socialt samvær og hyggelige cykelture 

i landskabet omkring Slagelse, og alle ture tager udgangs-

punkt i deltagernes fysiske niveau.  



Et cykelprojekt i samarbejde med 

Slagelse Kommune 

Slagelse Cykle Ring Motion og Slagelse Kommune har lavet 

en samarbejdsaftale omkring oprettelse af et cykelhold, der 

også kan rumme borgere med kroniske sygdomme som 

f.eks.: 

KOL og andre lungesygdomme, gigtsygdomme og hjerte/kar 

sygdomme. Sygdomme som gør at deltagerne kører på el-

cykel.  

SCRM lægger vægt på socialt samvær og hyggelige cy-

kelture i landskabet omkring Slagelse, og alle ture tager 

udgangspunkt i deltagernes fysiske niveau.  

OBS: I  Slagelse Cykle Ring Motion bruger vi 

for sikkerhedens skyld cykelhjelm og gule veste.  

    

Ib P. Jensen 

Formand SCRM 

Tlf. 6024 9496 

jensenipj@gmail.com 

Freddy Nielsen 

Elcykel formand 

Tlf. 41157776 

Susi_freddy@hotmail.dk 

Svend Jakobsen 

Tlf. 23691165 

 

Træningsdag: Første træningsdag i 2019 er søndag den 

    31. marts kl. 9.00 hvor der serveres                          

                              gratis kaffe og rundstykker.  

Tidspunkter:  Efterfølgende søndage og onsdage kl. 10. 

Mødested:  Klubhuset, Skjoldsvej 8, Slagelse.  
                             Ved Vesthallen. 

Lån af elcykel: Det vil i en kortere periode være muligt at 

    låne en elcykel. Kontakt Freddy Nielsen. 

                             De første 2 måneder er gratis. 

Kontinge nt:  Bestyrelsen i SCRM har besluttet, at elcykel  

    afdelingen betaler et reduceret kontingent 

    på 50%.  Pris 225 kr.  

 

Vi gør opmærksom på, at et reduceret kontingent ikke giver ret  

til deltagelse i cykelklubbens tøjordning. 

Det nye trænerteam el-cykelafdelingen 

 

 


