Nyhedsbrev
December 2019

Kære medlem, nu nærmer sig den søde juletid og dermed også årets sidste Nyhedsbrev. Her kan du læse om vores forslag til
årets bløde pakker (om end vi ikke kan nå at få det frem til jul). I denne forbindelse en stor tak til tøjudvalget, for det store
arbejde, som vi nu alle kan glæde os over i de næste 3 år.
Vi har også siden sidst afholdt den årlige afslutningsfest, som i år blev afholdt i Skovby. Selv om tilslutningen i år ikke var helt
så stor, som tidligere år, havde alle en hyggelig aften.
Som det også kan læses længere nede i Nyhedsbrevet, har vi fået nye sponsorer og en del af vore medlemmer har allerede
nydt godt af det, i form af deltagelse i Tikiøbs arrangement, som du også kan læse om i denne udgave vores Nyhedsbrev.
Endelig vil jeg opfordre alle, der har lyst og mulighed for det, at møde op til vores vintertræning, hvad enten det foregår på
racer eller MTB. Selv om der ikke er kaptajner i løbet af vinteren, er der fortsat nogle der kører når vejret viser sig fra sin gode
side.
Selv om vi kun skriver 2019, har vi i bestyrelsen allerede taget hul på 2020 og i den forbindelse, vil vi bede Jer om at sætte
kryds i kalenderen torsdag d. 20. februar, hvor vi får besøg af Velofit, men meget mere om dette til januar.
Sluttelig vil jeg gerne på bestyrelsens vegne, ønske Jer alle en glædelig jul & godt nytår.
Henrik

Nyt cykeltøj som julegave?
Som tidligere annonceret er der nu mulighed for at bestille nyt cykeltøj til næste sæson. Tøjet kan prøves hos Fri Bikeshop
Galten indtil lørdag d. 7. december.
Vi har fastholdt vores tidligere tøjleverandør Alé
Cykeltøj. Vi mener det er bedste produkt til
prisen og kvaliteten ligger i den absolutte top.
Alle har jo stort set deres egen mening om
cykeltøj og da især bukser, men med Alé får vi
et super produkt til en meget
konkurrencedygtig pris.
Ud over lave priser på det ny tøj har vi også
tilbagekøb af sidste design. Dvs. det tøj som har
et Jytas mærke på ryggen og et GoForm logo på
højre ben af bukserne. Disse ”enheder” købes
retur for 300 kr pr del, dog max 5 dele, og man
får kun rabat for det antal som man samtidig
køber nyt.
Da tøjet produceres specielt til os, skal det forudbetales, og du får derfor en faktura kort efter bestillingen. Betaling foregår
via klubbens bankkonto og kan IKKE betales via MobilePay. Tøjet forventes klar til levering medio marts, så det er klart til
vores sæsonstart ultimo marts 2020.
Husk venligst også, at bestillingen skal afleveres til vores sponsor Fri BikeShop, Galten
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Sponsorer 2020 – 2022
Hvert 3. år genforhandles sponsoraftaler, og det er foregået i efteråret 2019.
Vi vil gerne sige mange tak til gamle sponsorer for støtte gennem årene, men samtidig også gøre jer opmærksom på de nye.
Jytas, Fri Bikeshop Galten, Sparekassen Kronjylland, Skovby Autoværksted, Scanex, SuperBrugsen og AVK skal have stor tak
for endnu en gang at ville støtte klubben i 3 år. Alle har været med i mange år og det er vi meget taknemmelige for.
Berger Optik, Nybolig Galten, Aura og GoForm har desværre takket nej til en ny periode. Vi siger tak for nu.
Som nye sponsorer har vi fået Home Galten, Tandlægernes Hus, ODI Skadedyrsbekæmpelse, Tikiøb Event og Hårby Slagteren.
HUSK AT STØTTE VORES SPONSORER…………. Nye såvel som gamle.
Og I må meget gerne fortælle dem, at I er bevidste om at de støtter cykelklubben. På den måde synliggøres sponsoratets
værdi også yderligere for alle.
Ryan

GCK til TiKiøb Event aften I Hinnerup
En af vores nye 2020 sponsere, Tikiøb event havde inviteret
til Event aften d. 19-11-2019.
81 deltagere, heraf 14 fra GCK, var til cykelinspirationsaften.
En aften med god stemning og dialog.
DCC stod for værtskab, FUSION Sportswear, Wahoo,
Pronghorn og SIS for faglig bistand og input. Tikiøb Event
har en række cykel events/rejser som vi kan deltage i, se
mere på https://tikioeb-event.dk/

Carsten Georg
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