Februar – den kedelige måned …
og hvad med de andre måneder?

Nogle spørger med god grund, hvad laver en cykelklub egentlig om vinteren, især når vejret har
været så vådt og blæsende som tilfældet er. Februar måned er for mange den lange måned selv
om det er årets korteste måned, – i år er februar endda udvidet med 1 dag, og er det rimeligt vi
skal igennem 29 dage inden vi kan skimte foråret derud?
Svaret er set med CCM øjne er, at februar måned er en særdeles aktiv måned.
Vi har på grund af vejret måtte flytte rundt på de planlagte ture flere gange, ikke særligt
motiverende at køre 80 km i regn og blæst – men med et godt øje til DMI er det alligevel lykkedes
at få afviklet træningen, og få nogle gode ture.
Fredag den 5. februar afholdte vi et arrangement på ”Kælderen” hvor Per havde sammensat en
rigtig lækker 3 retters CCM menu, især hovedretten ”Beef a la Contador” giver forhåbninger om
gode resultater i sæsonen. Alle 22 deltagere nød denne fortræffelige menu sammen med et godt
glas vin til.
Tusind tak til Per for et rigtig godt og veltilrettelagt arrangement – som billedet antyder, gik snakkes
og alle hyggede sig.
Fremmødet til træningen har også været meget tilfredsstillende. Den 14. februar var der annonceret lange ture, som træning til årets MTB tur som i år hedder ”Gendarm stien”. Ikke færre end 23
deltagere mødte op. Underlaget bestod til tider af mudder, og efter 73 km kunne vi atter slappe af
med et par timers rengøring af MTB samt tøj.

Inden længe har vi marts måned som også bliver en travl CCM måned, MTB træning, vintercup,
weekend på Gendarm stien og Kolding turen. Herefter er det tiden at finde sin racercykel frem, idet
vi allerede den 20. marts starter sæsonen op. Tidspunktet er flyttet frem en uge på grund af
påsken.
Med de mange tilmeldinger til løb i såvel indland som udland, er der god grund til at træne flittigt.
Lad mig blot nævne Stjernetramp, Mallorca, Grejsdals løbet, Haderslev Næs, Rands Fjord rundt,
Hærvejds løbet, Kongeetapen, Sønderjylland Rundt, Ötztaler Radmarathon, 1000 km brevet
Sønderborg-Hartzen-Sønderborg samt andre spændende brevet ture, turen til Pyrenæerne og helt
sikkert andre gode løb ind imellem.
Følg med på vores hjemmeside som ugentlig bliver opdateret med mange spændende tilbud,
vores nye ”smarte kalender” som du finder øverst til højre på hjemmesiden er et godt værktøj til at
planlægge din cykelsæson 2016.
Som du ser, er selv februar en aktiv CCM måned, præcis som alle de andre af årets 11 måneder.
Vel mødt til endnu en spændende CCM cykelsæson – vi ses inden længe på landevejen.
//Jørn E.

