NYHEDSBREV
CYKEL SÆSON ER NÆRT FORESTÅENDE – ELLER:

13. marts 2020

Traditionen tro skulle vi have startet op søndag d. 29. marts med morgenkaffe, velkommen til sæson og årets
første officielle cykeltur.
MEN – grundet Corona virus og de foranstaltninger det officielle Danmark har taget hermed, samt opfordringer fra
idrætsmæssige organisationer, så kan vi ikke være det overhørigt, men kun bakke op om, at være med på den
beskyttende adfærd – og hermed annullere vores opstart på sæsonen.
MED ANDRE ORD – Ribe Cycle Club aflyser vores officielle opstart af sæson søndag d. 29. marts samt hverdags
træning som starter op efterfølgende tirsdage, torsdage samt lørdage.
Vi håber på at den situation som Danmark er i nu er kortvarigt – og med stor beklagelse for de påvirkninger det
har for hele det danske erhvervsliv – vil vi ønske at der kommer styr på Corona udfordringerne, så vi kan få alle
hjul i Danmark til at rulle igen – hermed også vores.
Så snart vi føler situationen er til, at vi som klub kan tage ansvar for afvikling af vores træning og andre aktiviteter,
vil vi med nyhedsbrev, på Facebook og hjemmeside orientere om at vi ”skyder” sæsonen i gang. Indtil da, vil vi
anbefale jer at passe på jer selv – cykle egne ture – eller via vores Facebook gruppe at lægge op til at cykle
sammen i mindre grupper, hvor det er jeres egne ønsker, tidspunkter og initiativer der er afgørende for om i
ønsker deltagelse.
Kontingent 2020 – husk kontingent skal indbetales på konto 9738 4364554 senest 01. april.
Det har været tanken at RCC vil godtgøre deltagergebyr (kr. 100,00) for medlemmer som deltager i Esbjerg Cykel
Motions stjerneløb søndag d. 5. april, med start og mål ved Fritidscenteret i Tjæreborg – men vi ved endnu ikke om
dette løb vil blive afviklet, eller? Evt. deltagelse godtgøres ved fremsendelse af anmodning med kontonummer til
kassereren.
DGI arrangerer hærvejsløb d. 27. juni 2020 – og grundet genforeningen, køres en 100 km. rute fra Flensborg til
Christiansfeld. RCC giver ikke tilskud til dette løb – men anbefaler, at dem der har lyst til at deltage, benytter
klubbens FB gruppe til at skabe interesse og fællestransport til/fra løbet. Se mere på DGI.dk.
I må også allerede nu gerne sætte et X ved torsdag d. 25. juni, hvor vi efter aftenens træning, slutter af med vores
sommergrill afslutning. I år gør vi det hos Ribe Bryghus i deres flotte nye bryghus på Seminarievej. Der vil blive
mulighed for smagsprøver og rundvisning i deres nye bryggeri.
Husk tillige at der allerede nu – efter først til mølle princip - er mulighed for tilmelding på hjemmesiden til årets
traditionelle Harzen tur torsdag d. 13. til søndag d. 16. august. Tilmeldingsmulighed slutter 25.6.
MANGE TING ER UVISE PÅ TIDSPUNKTET FOR UDSENDELSE AF DENNE NYHEDSINFORMATION – VI HÅBER PÅ JERES
FORSTÅELSE, SAMT AT I ALLE PASSER PÅ HINANDEN OG JER SELV I TIDEN FREMOVER.
Med venlig hilsen - Bestyrelsen Ribe Cycle Club

