
Silkeborg Cykelskole nedlægges i nuværende form i 2015 og genopstår under et helt nyt koncept. 

SCRM har besluttet at nedlægge Silkeborg Cykelskole, men det betyder ikke at der ikke bliver hold for 

tidligere deltagere i Cykelskolen. 

Det nye koncept ser sådan ud: 

 Træningsdage er to gange om ugen, tirsdag og torsdag med opstart i april, i denne måned starter vi 

kl. 17,30, herefter vil vi starte kl. 18.00, når vi kommer til de sidste 14 dage i august og hele 

september starter vi igen kl. 17.30. 

Start sted bliver nyt i 2015 vi starter fra p-plads som ligger på Ansvej 98, 8600 Silkeborg (det er den 

nye store P-plads som ligger lige før Jysk Arena når man kommer inde fra Silkeborg.)  

Startsted træning 2015 

 

 Opdeling af hold. Der bliver to hovedgrupper, hold A og hold B.  

 

Hold A, vil primært være medlemmer som tidligere har cyklet i SCRM, dette hold opdeles igen i 

hold 1, hold 2, hold 3 osv. Her vil gennemsnittet ligge på mellem 30+ og 27 km/t. 

 

Hold B, vil være for deltagere der ikke ønsker at cykle med så høj hastighed, dette hold vil også igen 

blive delt op i hold 26, hold 25 og hold 24, tallet på holdet står for km/t i gennemsnit. 

 

 Der vil ikke blive cyklet med kaptajner på holdene, der vil blive opfordret til at tidligere trænere på 

Cykelskolen og deltagere som har kørt med i Cykelskolen/klubben i mange år, hjælper med at 

hastighederne bliver overholdt. 

 

 Ruterne der vil blive cyklet bliver de sammen som klubben cykler, det er ruter som i starten ligger 

på omkring 40-45 km. Hen over året vil ruterne blive længere, der vil være dage hvor der bliver 

cyklet langt, omkring 75-80 km. disse dage, vil der være to ruter, den lange og en noget kortere 

rute. Alle ruter vi skal cykle kommer til at ligge på vores hjemmeside. 

 

 For at deltage, vil kræve medlemskab af klubben SCRM, indmelding foregår på hjemmesiden 

www.scrmotion.dk  . For deltagere der gerne vil prøve det nye koncept, vil det være muligt at cykle 

med i hele april måned uden at være medlem, hvis man ønsker at fortsætte efter april, skal man 

være medlem af klubben.  

Med dette nye koncept, har vi lagt op til at der bliver plads til den lynhurtige cykelrytter og den lidt 

langsommere cykelmotionist, som ønsker at cykle en hyggelig aften tur.  

Vi håber at alle vil være med til at ovennævnte kommer til at fungere optimalt, så alle vil få en god 

oplevelse på sin cykel og i fællesskabet.  

Mød op og deltag i træningen fra sæsonstart. 

Bedste hilsner, Bestyrelsen 

http://kort.degulesider.dk/?q=ansvej%2098%208600
http://www.scrmotion.dk/

