Godt nytår
Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til
alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det
sætter vi stor pris på. Vi sætter også stor pris på at vore sponsorer gang på gang støtter
op omkring vore aktiviteter og på den måde er med til at fastholde vort gode fundament.
Når I læser nyhedsbrevet her har vi allerede haft gang i et par aktiviteter, ryttermøde for
B&U den 7. januar og finale i Vestergade Cykler MTB Cup den 11. januar. Men det er jo
kun en spæd start på en sæson med rigtig mange aktiviteter i Varde Cykelklub.
Hilsen fra kassereren
Vi har i 2008 i Varde Cykelklub haft en fantastisk sæson, med rekord i alt fra medlemmer
(160 pr. 31/12), licensryttere, resultater, og deltagere i div. løb osv. osv.
Hvis du vil være med i næste sæson, så er dette det officielle medlemsbrev, med kort
besked om kontingent, licens, generalforsamling og andre kommende arrangementer.
Klubkontingent
Vedlagt er kontingent opkrævning, som kan indbetales til mig på check, kontant eller på
vedlagte girokort (som naturligvis er det letteste for alle parter).
Kontingentet er i år uden justering fra sidste år:
A-B-C hold
325.- pr år.
D hold og ind til det år man fylder18.
200.- på år.
Betaling skal ske senest 31/1 2009 for at opnå fuldgyldigt medlemskab. Husk at
kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen den 17. februar 2009
På dit girokort, er påført dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din fødselsdato. Hvis
noget mangler, eller er forkert, så kontakt venligst undertegnede.
Vedr. Licens
Da det er en af mine opgaver at sørge for licenser, vil jeg gerne anmode alle deltagende
ryttere, der skal køre licens for Varde Cykelklub, til at henvende sig til mig for at få dette
klaret. På Internettet er der lagt en "checkliste" ud på www.dcu-jf.dk hvor detaljerne vedr.
ansøgning er beskrevet, og på www.dcu-cykling.dk er selve ansøgnings-formularerne lagt
ud. Hvis du ikke selv vil undersøge sagen vil jeg med glæde gøre det for dig, og du kan få
formularerne af mig. Priserne er som beskrevet i "checklisten" 425.- kr. for drenge og
piger, og 650.- kr. for senior, junior og ungdom.

Vedr. chip
Dette gælder kun ryttere som vil køre landevejsløb!!
Chipprisen for 2009 er ved køb (*1) kr. 600,- med en garanteret rest levetid på min. 4 år
Prisen for at leje er som i 2008 kr. 180,-.
Chippen betales sammen med licensansøgningen. Vil man leje indbetales der kr. 180,- for
2009 sæsonen. Vil man eje sin chip indbetales kr. 600,-.
Har du i forvejen en chip skal du tage stilling til om du vil frikøbe den så det bliver en ejer
chip, for mindst 4 år, eller du vil genleje den chip du har. I begge tilfælde sendes en mail til
kasserer@vardecykelklub.dk hvor chip nr. tydeligt fremgår.
Ryttere som har en chip fra 2008, og som ikke ønsker at benytte den i 2009, skal aflevere
den til Formand Henrik Nielsen senest på generalforsamlingen den 17. februar. Hvis ikke
bliver pågældende opkrævet den faktiske pris på en ny chip. For 2009 er prisen ca. kr.
750,-.
(*1) såfremt vi (Distriktet) skulle løbe tør for de chips der er i systemet nu og der skal indkøbes nye vil prisen være ca. kr. 750 i køb, med
en levetid på mindst 5 år. (Såfremt dette skulle blive tilfældet vil der tilgå klubformanden en mail når dette punkt nærmer sig).

Bemærk: Alle licenser skal gå gennem mig for at blive godkendt, og skal betales når
de afleveres til mig. Derudover er det naturligvis nødvendigt at være medlem, når
man kører det første løb.
Med Venlig Hilsen og et stort ønske om en rigtig god sæson
Kasserer: Aase Hansen
Skovløbervænget 47, 6800 Varde
kasserer@vardecykelklub.dk
Tlf.: 75 22 41 22
Jyske Bank 7181 – 103596-4

Foto Konkurrencen Plan 2010:
For at sætte fokus på plan 2010, og for at gøre klubbens værdier
- Fællesskab, Rummelighed og Åbenhed til en del af din dagligdag i VCK – har vi sat gang i en fotokonkurrence.
Der er mange som har anvendt logoklæberne, fantasi og kamera,
og på den måde synliggjort klubbens værdier på en kreativ, sjov eller underlig måde...

Juryen har besluttet at alle indsendte forslag er sat til afstemning på hjemmesiden,
så der kan være nogle der har indsendt flere fotos, men det bliver tre forskellige personer
der vinder præmierne.
Klik ind på logoet
på hjemmesiden, og stem på det foto du synes, er det bedste.
Der kan stemmes til 31. januar 2009.
Præmierne, som er tre komplette sæt VCK klub tøj (Tricot m/korte ærmer - Selebuks upanel - Cykelsok 3 par – Sommerhandske) overrækkes til vinderne på VCK´s
Generalforsamling d. 17. februar 2009.

Her er de tre førende billeder fra foto konkurrencen. Gå ind og afgiv din stemme

Harzen tur
Som de foregående år arbejdes der pt. også på en eller to ture til Harzen. Der er endnu
ikke taget stilling til tidspunktet, men følg med på hjemmesiden. Som det ser ud lige nu er
der både en MTB tur og en landevejs tur i støbeskeen.

Vinter landevejstræning
Søndag den 1. februar starter vi vintertræningen op på landevejen. Det kommer til at
foregå helt som det plejer. Mødetid ved klubhuset kl. 10.00 med forventet sluttid kl. ca.
12.00. Der køres i jævnt tempo de første par gange!
Generalforsamling
Du indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den
17. februar 2009 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning ved formanden
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Planer for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
a. Kasserer – Aase Hansen, modtager genvalg
b. Næstformand – Jan Rasmussen, modtager genvalg
c. Valg af suppleanter – Jan Brix, Claus Termansen, modtager begge genvalg
d. Revisor – Bent Muldbjerg, modtager genvalg
e. Revisorsuppleant – Birgitte Nicolaysen, modtager genvalg
8. Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsesformanden 7 dage før mødet.
Venlig hilsen
Varde Cykelklub
Jyske Bank er som vanligt vor vært. For at der er kaffe og kage nok til alle skal i tilmelde
jer på formand@vardecykelklub.dk senest den 14. februar.
Træningslejr for B&U fra den 27. februar.
Varde Cykelklub inviterer alle klubbens B&U ryttere, altså til og med U17 ryttere, med på
træningslejr i Stensballe ved Horsens. Det kommer til at foregå fra den 27. februar til den
1. marts. Der er to eller tre ledere med fra klubben som tager sig af ”ungerne” i denne
weekend. Følg med på hjemmesiden om tidspunkt for afrejse og hjemkomst.. Har du en
cross cykel eller en MTB cykel kan du selvfølgelig også deltage.

VARDE CYKELKLUB´s foredragsaften med JACOB PIIL
Den 35 årige, tidligere stjerne på Team CSC og T-Mobile, har kørt som professionel
cykelrytter siden 1997, og frem til han stoppede i 2008.
Erfaren rytter, som har været med i den absolutte top inden for international
landevejscykling.

Jeppe Skovgårdsvej 21,
Dato: TIRSDAG D. 3. MARTS 2009 kl. 18:00 hos
6800 Varde
(Der også er sponsor for ”TOYOTA Louis Lund A/S løbet” klubbens DCU landevej
cykelløb i påsken 2009)
Program:
• Kl. 18:15 Velkommen til Toyota Louis Lund A/S ved Flemming Kruse.
• Kl. 18:30 Forord fra Varde Cykelklub´s Formand Henrik Nielsen
• Kl. 18:35 VCK´s Elitetræner Michael Gregersen vil fortælle om:
Hvad skal der til for at blive licensrytter under Danmarks Cykle Union.
Hvordan forløber intensive træningsaftener for licensryttere i VCK.
Opfordre interesserede til at møde op lørdagen efter, til prøvetræning
sammen med VCK´s licensryttere.
• Kl. 19:00 Foredrag med Jacob Piil, som vil fortælle om:
Sin karriere frem til i dag, med sjove historier fra diverse løb, samt store
oplevelser, mm.
Der bliver naturligvis også mulighed for at stille spørgsmål.
• Ca. 21:00 Kaffe, te, sodavand og kage.
Det er nødvendigt med tilmelding, så vi ved hvor mange stole der skal lejes og stilles op.
Tilmeld dig allerede nu på: kruchov@privat.dk eller tlf.: 75 21 18 93, dog senest søndag d.
22. februar 2009.

Teknik træning for MTB’er den 21. Marts
Varde Cykelklub afholder en teknikdag for alle interesserede MTB-ryttere i
Sønderplantages Grusgrav.
Der bliver undervist i flere hold på forskellig niveau, så sæt hele lørdag af til det!
Krav er at ALLE i forvejen er medlem af VCK – ingen muligheder for prøvemedlemmer den
dag!
Invitation følger senere på hjemmesiden.
Opstart for alle den 29. marts.
Søndag den 29. marts starter vi den ”officielle” landevejstræning op. Solen er så småt
begyndt at give varme fra sig så det er bare om at møde op i klubhuset kl. 09.30 til lidt
mundgodt inden der køres ”så alle kan være med”

Sidste år var der rigtig mange til opstart – lad os håbe på endnu flere i år

Hilsen
Varde Cykelklub

