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Nyhedsbrev fra DCU-Motion                              Nr. 2. 2010 

Til samtlige klubber i DCU-Motion 

 

Nu da sommeren er kommet til DK, (efter kalenderen) og motionsløbene er godt i gang, håber vi i vil 

skrive nogle indlæg om jeres oplevelser i motionsløbene til vores hjemmeside, og  indsende artiklen til 

webmaster@dcu-cykelmotion.dk for at få en mere levende hjemmeside. 

 

Ny struktur i DCU-Motion: 

Som jeg skrev i nyhedsbrev nr. 1  

DCU-Motion bestyrelse vil prøve at slanke strukturen i DCU-Motion. I øjeblikket er DCU-M opdelt i 3 områder 

med hver sin bestyrelse som samlet udgør DCU-Motions repræsentantskab. Forslaget går ud på at beholde de 

to valgte i områderne til DCU-Motions bestyrelse, som klubberne vælger. Formand og Kasserer skal efter 

forslaget vælges af klubberne på de årlige områdemøder. Det vil sige at klubberne og DCU-Motions bestyrelse 

vil møde hinanden og ikke som i dag hvor bestyrelsen ikke møder klubberne. Vi vil få en slanker organisation 

og klubberne vil få direkte medindflydelse. Det vil betyde at vi spare penge, som skal bruges til flere tilbud til 

motionsklubberne. Det vil også betyde at tilbuddene til motionsklubberne vil være det samme i hele landet, 

og ikke afhængig af hvilket område man tilhører. 

Vi vil meget gerne hører fra klubberne hvad de mener. 

Kontakt formanden og hør nærmere hvis i har spørgsmål: Tlf. 86811005/20895121 

Nogle klubber har givet en tilbagemelding, men vi vil meget gerne høre fra flere. 

 

Kursus:  

Husk, der er stadig mulighed for at tilmelde på www.dcu-cykelmotion.dk til TRAFIK OFFICIALS KURSET 

Når der er nok tilmeldte starter vi et nyt kursus. 

 

Landsstævnet 2010 

Landsstævnet 2010 afholdes som bekendt på Fyn hvor de 2 klubber "Kæden", Nr. Lyndelse og Le 
Pedaleur de Charme står for arrangementet, landsstævnet har sin egen hjemmeside, som pt. er 

www.ls2010.dk - På denne side kan du fra nu af og frem til arrangementets afholdelse holde dig ajour. 
Jeg vil opfordre klubberne til at tilmelde jer Landsstævnet, hvor medlemmerne ikke blot har en god 

mulighed for at dyrke deres sport, men at de også har en udsædvanlig god mulighed for at lave en god tur 
ud af det, og give medlemmerne en fantastisk oplevelse i selskab med mange ligesindede, og dermed 
muligheden for at møde gamle og nye venner. 

 
Nyt tiltag i 2010: Motionscuppen. 
Alle motionsryttere som er medlem af en DCU-Motions klub kan deltage i motionscuppen, i Diplom-
løbene kan også ikke-medlemmer deltage. Fra 2011 skal deltageren for at kunne deltage i den 
gennemgående motionscup have indløst DCU-Motions medlemskort/licens. (DCU-Motion 
introducerer i 2011 et nyt medlemskort/Licens til en favorabel pris.) 

Licensryttere kan ikke deltage. 
Se tilmeldte klubber og resultater på hjemmesiden: www.dcu-cykelmotion.dk 
 

DCU-Motion ønsker alle en god sommer. 

 

 


