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           Billeder fra vores hyggelige aften              Dejlig grill mad 

Traditionen tro deltog CCM også i årets udgave af Sønderjylland Rundt. 11 deltagere kørte 

henholdsvis 140 km – 100 km samt 70 km.  

140 km holdet bestod af 8 ryttere, heraf kørte de 7 sammen, en enkelt tog turen med de hårde 

drenge. Indtil Åbenrå lå vores gruppe til en meget fin tid, imidlertid satte et uvejr af format ind 

over Åbenrå og omegn hvilket medførte meget glatte veje og efterfølgende punkteringer – 6 i alt , 

den sidste punktering sågar 1 km inden mål. Det var en meget homogen gruppe som de sidste 8 

km lå på imellem 36 -40 km/t så vores køretid kom op 29,4 km/t – mens den faktiske tid blev 

noget mindre. 

100 km holdet som bestod af Poul og Per, klarede strabadserne i fin stil, de var også udsat for et 

par punkteringer – men kørte en fin tid hjem. For såvel Poul og Per´s vedkommende var det første 

gang de kørte 100 km – godt at bryde sine egne grænser – godt gået (cyklet). 

70 km holdet bestod af Arne som bedyrede at han skulle bæres til vores ”after arrangemet” – så 

galt gik det ikke – Arne kom godt igennem turen og deltog ved egen hjælp i vores ”after 

arrangent”. 

Sønderjylland Rundt er lig med ”after hygge” i skolegården på Aller Friskole – efter et par timer 

kørte vi hjemad – klar det dagens  ”CCM after arrangement”.  

Helle og Jes havde sponsoreret et par dejlige kamstege, Per fra Brødremenighedens Hotel havde 

sørget for at marinere kamstegene, sponsoreret et mega fad med flødekartofler – Finn havde 

indkøbt vand/øl og vin – og Erik C. samt Kurt havde påtaget sig jobbet som grillmestre. 

Vi mødtes på den gamle skole i vores nye klublokaler kl. 18.00 og fik snakket dagens løb igennem.  

Lidt spændende at se hvor mange der dukkede op, onlinetilmelding sagde 6 deltagere, men fakta 



var vi blev 18 denne aften. Ved fælles hjælp fik vi en rigtig hyggelig aften – og inden vores kasserer 

drog hjemad indkasserede Leif 50 kr. pr. deltager – ufatteligt billigt inklusive drikkevarer. 

En rigtig stor tak til Jer alle for en rigtig god dag, vores sponsorer Helle og Jes, Per fra 

Brødremenighedens Hotel, grillmestrene Kurt og Erik C. samt alle Jer der gave en hånd med. 
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