
 

 

Dato Arrangement: 
  08. februar 2016 Klubaften Hvor: Program: 

Kl. 18.30 (arrangementet fuld booket) Cycle Sport Silkeborg, Håndværkervej 8, Silkeborg Michael Rasmussen kommer og fortæller om sin karriere, fra han startede som MTB rytter og frem t.o.m. Rabobank  Efterfølgende vil klubben være vært for et lille traktement incl øl / sodavand, samtidig med at der vil være repræsentanter fra henholdsvis SRAM, ZIPP, Mavic samt BMK, der vil fortælle om deres nyheder. Der vil på aftenen være gode tilbud fra både Cycle Sport Silkeborg, samt der fremmødte leverandører Det er aftalt med Cycle Sport Silkeborg, at alle special tilbud fra aftenen vil være gældende for alle medlemmer ugen ud, så kig forbi forretningen ila uge 6!  07. marts 2016 Klubaften Hvor: Program: 
Kl 19.00 Jysk Arena hal B Snak om sæson opstart samt gennemgang af program for sæson  20. marts 2016 SCR MTB løb  Har du tid og lyst til at give en hånd, så kontakt MTB udvalget. Du kan selvfølgelig også deltage i løbet  28. marts MTB afslutning Kl 10.00. Der kommer yderlige info nå vi kommer tættere på!  02. april 2016 Landevejs opstart Kl 13.00. Der kommer yderlige info nå vi kommer tættere på!  13. april 2016 Klubaften Hvor Program 
Kl. 19.00 Cycle Sport Silkeborg, Håndværkervej 8, Silkeborg Energi drikke – hvordan sikre du at du får det rigtige i de rigtige mængder før / under / efter / mellem dine træninger?  29. april – 1 maj Klubtur Gjerrild træningstur (turen er fuld booket) Yderligere beskrivelse og tilmelding via SCR hjemmeside  05. maj 2016 Cykelløb Danmarks Højeste med start og mål i Skanderborg Fælles tilmelding gennem SCR via vores hjemmeside SCR betaler 50% af start gebyret  15. maj 2016 Cykelløb Grejsdal løbet med start og mål i Vejle Fælles tilmelding gennem SCR via hjemmeside SCR betaler 50% af start gebyret  



 

 

18. maj 2016 Første hjælpes Kursus Kl. 18.00 – ca. 22.00. Her vil du lære / få genopfrisket basale og vigtige første hjælps aktiviteter hvis du pludselig skulle stå over for en kammerat der er styrtet og er bevidstløs, bløder kraftigt, …  25. maj 2016 Første hjælpes Kursus Kl. 18.00 – ca. 22.00. Her vil du lære / få genopfrisket basale og vigtige første hjælps aktiviteter hvis du pludselig skulle stå over for en kammerat der er styrtet og er bevidstløs, bløder kraftigt, …   29. maj2016 Klub tur Tour De Ebeltoft – start kl 09.00 fra Restaurant Skovbakken 220km fra  09. juni 2016 til 16. juni 2016  
Udenlandstur Les 3 Ballon + Mont Ventoux Yderligere beskrivelse og tilmelding via SCR hjemmeside 

10. juni 2016 til 12. juni 2016  
Holdløb CK Århus arrangerer et cykelløb 3 x 200km, hvor vi er blevet tilbud at stille med to hold af 4 ryttere hver. Nærmere beskrivelse og tilmelding kommer på separat mail  11. juni 2016 til 14. juni 2016  
Udenlandstur Harzen tur Yderligere beskrivelse og tilmelding via SCR hjemmeside 

28. juni 2016 Landvejs afslutning Forårs sæson 
Holdløb – 4 mands hold, hver med deltagere fra hold 1,2,3 & 4 køre holdkørsel på rundstrækning. Afsluttes med let traktement incl øl/sodavand samt præmie overrækkelse  24. september 2016 Landvejs afslutning Efterårs sæson  

Vi kører en hyggetur på 45-50km Afsluttes med let traktement incl øl/sodavand  
01. Oktober 2016  MTB Opstart  
08 oktober 2016 Kursus MTB teknik kursus  09 oktober 2016 Kursus MTB teknik kursus  26 November  Jule afslutning MTB stjerneløb & julefrokost om aftenen ved Bow’n Fun   


