
 

 

Dato Arrangementer efterår 2016 / 2017: 
  
07.11.2016 Generalforsamling 

Hvor: 
Program: 

Kl. 19.00  
JYSK Arena hal B 
Se udsendt invitation 
 

26.11.2016 MTB Stjerneløb 
 

Vi mødes i skoven, hvor vi deles op i hold. Holdene skal herefter 
sammen løse forskellige opgaver 
Carsten Thisgaard står for arrangement 

 
05.12.2016 Klubaften 

Hvor: 
Program: 

Kl 19.00 
Jysk Arena hal B 
Jesper Torp fortæller om cykelfremstilling herunder forskellige 
typer carbon der benyttes til cykelfremstilling. 
Derudover vil han præsentere sit program af pedaler, sadler, … 
Mikael Taisbak står for arrangement 

 
09.01.2017 Klubaften 

Hvor: 
Program 

Kl 19.00 
JYSK Arena hal b 
Velofit ved Thomas Bundgaard fortæller om kost og effektive 
træningsmetoder til at komme i super form 
Claus Bo Sørensen står for arrangement 

 
21.01.2017 Julefrokost 

Hvor: 
Program: 
 

Kl 16.45 
Bowl n’Fun 
Bowling en time efterfulgt af lækker buffet  
Mikael Taisbak står for arrangement (min antal for gennemførelse er 24) 
 

06.02.2017 Klubaften 
Hvor 
Program 

Kl. 18.30 til ca. 22.00 
JYSK Arena hal B 
Henning Larsen fra Herning kommer og fortæller om sine RAAM 
ture incl planlægningen af sin deltagelse i RAAM 2017 
Claus Bo Sørensen står for arrangement  

 
06.03.2017 Klubaften 

Hvor 
Program 
 

Kl 19.00 
JYSK Arena hal b 
Hyggeaften incl info for opstart mv 
Bestyrelsen står for dette arrangement 

 
18+19.03.2017 SCR MTB løb Lørdag d. 18. marts skal der forberedes en masse til at modtage 

de 1200 ryttere, så meld dig som hjælper 
Søndag afvikles løbet - Kom og giv en hånd med – det er super 
sjovt 
MTB udvalg står for dette arrangement 

 
 



 

 

25.03.2017 MTB afslutning MTB afslutning hvor vi kører en tur efterfulgt at hygge ved bål 
eller lignede 
Leo Lauritsen står for arrangement 

 
01.04.2017 Landevejsopstart Vi kører en hyggetur på 45-60km med efterfølgende lille hygge 

komsammen 
Flemming Schmidt står får arrangement 

 
06.05.20017 – 
13.06.2017 

Udenlandstur Mallorca (arrangement er fuld booket ud) 
Søren Nystrup står for arrangement 

 
14.05.2017 Cykelløb Grejsdal løbet med start og mål i Vejle 

Fælles tilmelding gennem SCR via hjemmeside (alle distancer) 
SCR yder tilskud til startgebyret (50%) 
Mikael Taisbak står for fælles tilmelding 

 
17.05.2017 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, … 
Leo Lauritsen står for arrangement 
 

21.05.2017 Klubtur Tour De Ebeltoft– start kl 09.00 fra Restaurant Skovbakken 
220km i spændende omgivelser 
Mikael Taisbak står for arrangement 

 
24.05.2017 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, … 
Leo Lauritsen står for arrangement 

 
25.05.2017 Cykelløb Danmarks Højeste med start og mål i Skanderborg 

Fælles tilmelding gennem SCR via vores hjemmeside (alle 
distancer) 
SCR yder tilskud til startgebyret (50%) 
Mikael Taisbak står for fælles tilmelding 
 

10.06.2017 til 
13.06.2017 
 

Udenlandstur Harzen tur 
Yderligere beskrivelse og tilmelding via SCR hjemmeside 
Niels Mathiassen står for arrangement m. support fra Michael U. 

 
20.06.2017 Afslutningsløb Stjerneløb - blandede 3 mands hold kører mod hinanden. Start i 

Gjessø, hvorfra der køres til Silkeborg / Funder / Hjøllund / Them 
Afsluttes med let traktement incl øl/sodavand samt præmie 
overrækkelse 
Flemming Schmidt står for arrangement 

 



 

 

23-25.06.2017 Hærvejsløbet SCRM har forskellige opgaver ifm hærvejsløbet, så hold øje med 
din mailboks. Der er bruge for mange hjælper, og meldingen fra 
tidligere år er at det er super hyggeligt at være med. 
SCRM ansvarlig er Jørn Hansen 
 

27.08.2017 Cykelløb Sensommerløbet i Kjellerup 
Fælles tilmelding gennem SCR’s hjemmeside (alle distancer) 
SCR yder tilskud til startgebyret (50%) 
Mikael Taisbak står for fælles tilmelding 
 

15.09.2017 – 
17.09.2017 

Klubtur SCR efterårstur til Fredericia hvor 
Afgang fredag morgen og hjemme igen søndag eftermiddag 
Leo Lauritsen står for arrangement 

 
oktober 2017 Kursus MTB teknik kursus 

Leo Lauritsen står for arrangement 

 
oktober 2017 Kursus MTB teknik kursus 

Leo Lauritsen står for arrangement 

 
06.11.2017 Generalforsamling 

Hvor: 
Program: 

Kl. 19.00  
JYSK Arena hal B 
 
 

25.11.2017 MTB Stjerneløb 
 

Vi mødes i skoven, hvor vi deles op i hold. Holdene skal herefter 
sammen løse forskellige opgaver 
Carsten Thisgaard står for arrangement 

 
05.12.2017 Klubaften 

Hvor: 
Program: 

Kl 19.00 
Jysk Arena hal B 
 

 

 

Yderligere info omkring de enkelte arrangementer kommer via SCR’s hjemmeside, og tilmelding til ALLE 
arrangementer kommer ligeledes til at foregå gennem hjemmesiden (også de gratis) 


