Hvis du ønsker mere information om klubben – og du ikke kan finde svar
på dine spørgsmål via:



Hjemmesiden www.l-ck.dk , eller på
Facebook ”Løgumkloster cykelklub”

– så kan du altid kontakte os.

Formand Henrik Jæger Knudsen tlf. 21 26 37 83
Næstformand Tom Lauridsen på tlf. 20 59 15 56

LØGUMKLOSTER CYKELKLUB
har til formål at fremme kendskab til cykling og motion – samt at
styrke det kammeratlige og social samvær mellem medlemmerne.
Cykelklubben er for både racercykel og MTB. Racer dog mest i
sommerhalvåret.
Vores cykelklub er en selvstændig afdeling under Løgum IF.

MEDLEMSKAB
Cykelklubben har flere typer af medlemskab – du kan se dem på vores
hjemmeside. Inden et endeligt medlemskab - har du mulighed for et
”prøve-medlemskab”.
Et ”prøve-medlemskab” betyder, at du kan cykle med 3 gange.

RACER
Hold A, B og C
Altid en kaptajn på hvert
niveau
Hold A, B og C
Ingen kaptajn

UGEDAG
Tirsdag

TIDSPUNKT
kl. 18.00

Torsdag

kl. 18.00

Søndag

kl. 10.00

Opdeling vil ske i forhold til
dem som møder op
A-hold: For alle der kan lide at ”give den gas” og cykle lidt længere.
B-hold: For øvede på mellemniveau.

C-hold: For nybegyndere og let øvede, eller man blot mangler at komme

KLUB TØJ

i form til hold B. Vi venter altid på hinanden 

Vores sponsorer gør det muligt, at vi kan købe cykeltøj til en fornuftig
pris samt bidrager til andre aktiviteter i klubben, derfor opfordrer vi til
at medlemmer køber vores
klubtøj og bruger det ved træning
og til løb.
Info omkring tøjet kan findes på
hjemmesiden.

HUSK vi cykler altid med cykelhjelm og overholder færdselsreglerne!

MTB
Børne MTB
”Hyggeholdet” med
Per Holm

UGEDAG
TIDSPUNKT
Er under opbygning – info kommer senere
Mandag
18.00

Altid en kaptajn
Ingen kaptajn –
opdeling vil ske i
forhold til dem som
møder op

Tirsdag
Torsdag

18.00
18.00

Søndag

10.00

”Hyggeholdet”: Primært et hold for piger, men ”tøsedrengene” er også
meget velkommen. Der cykles på sporet, i skoven, øver teknik mv.
Øvrige hold: Alle kan være med
Mødested: Ved Klosterhallerne

