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MEDLEMSAFTEN 
 

Så sluttede sommersæson 2019 og vi vil gerne se tilbage 

på den forgangne sæson og kigge lidt frem mod næste år. 

Selvfølgelig skal vi også omkring årets vintertræning. 

Det er også her, sløret bliver løftet, for vores nye 
træningstøj, som tøjudvalget i øjeblikket arbejder 
benhårdt på at få klart. 

Tid: tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 
Sted: Porskjær. 

PROGRAM: 

• Evaluering for medlemmerne for sæson 2019 
• Præsentation af ny tøj 
• Medlems beretninger fra ture i ind/ udland 
• Udlandsture / indlandsture i 2020 ønsker og 

drømme 
• Vinter træning Flex træning og MTB 
• Diverse 

 

VINTERSÆSONEN 
Sommeren er forbi nu, den nærmest fløj afsted … (C.V 

Jørgensen) 

Vi har lagt en vintertræningsplan, som byder på både 

Racer og MTB. Der gælder, som tidligere år at dette er 

uden kaptajner. 

For landevej, er der lavet en Flex-træningsplan, se ruterne 

på hjemmesiden. 

For MTB, er der ingen plan, dette planlægges af de 

fremmødte. 

Se mere om træningsplanen her: 

https://temp.galtenck.dk/?lesson=traeningsplan 

NÆSTE SÆSONS 

CYKELTØJ 
 

Vi skal have nyt cykeltøj med nye sponsorer til næste 

sæson. Tøjudvalget har kigget på flere alternativer til 

vores nuværende tøjleverandør, men vi har ikke kunnet 

finde bedre kvalitet i den prisklasse. Det er altid en 

afvejning af pris og kvalitet, og i høj grad personlige 

præferencer, men vi har altså valgt endnu en gang at have 

Alé som tøjmærke. 

De modeller vi skal have næste gang er en opgradering i 

forhold til de nuværende, så ud over nye mærker på tøjet 

får man også nyt design og nye finesser på tøjet. F.eks. 

indsyede reflexer på både trøje og buks, ændrede ærmer 

med supercut , m.m. 

Mange sponsorer vil fortsat støtte klubben, men der er 

også flere som er stoppet. Tøjudvalget vil derfor gerne 

høre fra dig, hvis du kender en person eller et firma, som 

kunne have lyst til at være sponsor for klubben. Priserne 

ligger fra 2.500 kr til 4.000 kr pr år, og man binder sig for 3 

år. For den pris får man sit navn og/eller logo på klubtøjet, 

et gratis medlemskab, mulighed for annoncering på 

klubbens forskellige platforme m.m. Kontakt Ryan hvis du 

kender potentielle sponsorer. 

Så snart sponsorsituationen er på plads vil vi offentliggøre 

næste års design. 

På det tidspunkt vil I også høre mere om selve 

tøjbestillingen. Vi forventer samme procedure som 

tidligere, dvs der bliver tøjprøvning hos Fri Bikeshop 

Galten i 2 uger , formentlig primo december 2019, og i 

samme periode kan man bestille det tøj man ønsker til 

næste sæson.  

Tøjet leveres formentlig marts måned 2020. 

 

https://temp.galtenck.dk/?lesson=traeningsplan
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AFSLUTNINGSFEST 
I år afholder vi afslutningsfesten på Byens kro, den 9. 

november. 

Prisen forventes at blive kr. 200 for medlemmer og kr. 300 

for ægtefælle (ikke medlem). 

Prisen inkluderer mad og drikkevarer, under maden.  

Endelig invitation, kommer snarest.  

 

 

 

 

 

 

  

 


