Nyhedsbrev fra Snejbjerg Cykelmotion Maj 2020 (2)

Bestyrelsen vedrørende opstart:

ENDELIG er der en opstartdato for cykel sæson 2020.
Onsdag den 27. maj kl. 18.30 mødes vi som vanlig foran hallen, husk at holde afstand.
Hvis der på henholdsvis A B C og D holdet er mere en 10 personer, deles holdene op.
Kaptajn listerne forsætter fra datoen.
Læs nedenstående retningslinjer fra DCU.
Alle øvrige sociale arrangementer som blev vedtaget på årsmødet er desværre foreløbig aflyst.
Vi glæder os til at vi nu kan cykle SAMMEN.
Her er vejledningen vedrørende opstart i grupper på maks. 10 og afstandskrav,
og om hvordan man i praksis gennemfører turen med hensyntagen til de gældende regler:
https://www.cyklingdanmark.dk/fileadmin/user_upload/Opstart_af_cykling_i_grupper_13._maj_2020.pdf

Aktivitetsudvalget vedrørende opstart:

SKØNT at vi kan cykle sammen igen,- da bestyrelsen har besluttet, at vi kan afholde fælles træning i
Snejbjerg Cykelmotion igen, med start
onsdag den 27 Maj kl. 18.30 fra hallen.
Da der stadig er en del hensyn, samt regler omkring Covid 19 der skal overholdes, føler vi i
aktivitetsudvalget at få sagt, at de faste kaptajner der er sat på til vores onsdags træning, IKKE skal føle sig
presset, - det står helt frit om man vil komme eller ej. Vi er sikker på, der er nogle blandt os, der ikke ønsker
at deltage i vores fælles træning endnu, men vender tilbage, når vi er igennem denne Corona tid.
Derfor lægger vi op til, at de faste kaptajner der vil tilslutte sig fælles træningen, med glæde skal træne
deres hold, og de faste kaptajner som ønsker at vende tilbage senere, er HELT okay, - så finder holdet bare
en træner blandt de fremmødte på selve dagen.
Der er ingen fællesskab efter træning, så kaffe/the + kage,- samt vand/øl i private haver + diverse
arrangementer er aflyst på den her side af sommerferien, så tager vi det op igen til 1. August.
Blot en reminder omkring det nye tiltag med hold inddeling i sæson 2020,
husk der er kun 1 hold C,- og hastighederne er: A = Fri, B = 29-33, C = 27-30, D = <-26.
God fornøjelse til alle og pas på jer selv

Med venlig hilsen
Snejbjerg Cykelmotion

