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Nyhedsbrev 

 
marts 2008   

Foråret står for døren  selv om, at sneen i skrivende stund vælter ned og temperaturen er på 
den forkerte side af nul  men kalenderen fortæller, at på søndag d. 30. marts, så starter 
sommert iden . 

Har du ikke allerede fundet racercyklen frem, så skal den st illes frem på søndag. 
Denne nyhedsmail vil primært omhandle vores forårsopstart på søndag, men andre emner vil 
også blive berørt.   

Denne nyhedsmail indeholder følgende emner: 

 

Klubtøj og medlemskort 

 

Sæsonopstart  30. marts kl. 9. 

 

Forårstræning 

 

Klargøring af raceren 

 

Klubtur  Tour de Harzen 2008  

 

Store cykeldag 

 

Motionsløb 

 

Grupet toen

  

Medlemstilbud 

 

GCK repræsenteret i DCU Motion   

Klubtøj og medlemskort  

Rigtig mange medlemmer har bestilt GCK klubtøj og heldigvis har næsten alle været rigtig 
flinke til, at betale til tiden og derved undgå, at anstrenge klubbens økonomi.  
Midt i den komne uge modtager vi den første del af klubtøjet  den sidste del bliver afsendt 
som express forsendelse fra Italien onsdag, således det skulle være i Galten i løbet af 
fredagen. Det betyder glædeligvis, at medlemmerne får mulighed for, at  som planlagt  lufte 
klubtøjet første gang i forbindelse med vores officielle sæsonopstart søndag d. 30. marts. 
Lørdag morgen samles det meste af bestyrelsen for at pakke tøjet til de enkelte medlemmer, 
således der ligger en pose med det tøj du har bestilt i de rigtige størrelser, samt et helt nytrykt 
medlemskort.  

Du får efterfølgende mulighed for, at afhente klubtøjet lørdag formiddag mellem kl 10 og 12. 
Udleveringen sker i lokalerne under Galten Hallen, da hallen og cafeteriaet er optaget af pige 
skolefodbold. 
Nedgang til lokalet finder du ved, at gå ind i Galten Hallen og lige inden for døren i selve hallen 
vælger døren til venstre. Der vil være opsat en skilt med Galten CK på døren.  

Til udleveringen medtager du fakturaen på tøjet (fremsendt pr. mail)  fakturaen bruger du til, 
at kontrollere, at du har fået udleveret det rigtige tøj og størrelser.  

Samtidig får du udleveret et medlemskort, som du kan benytte til køb af medlemstilbud hos 
eksempelvis en af vores sponsorer: Galten Knallert & Cykler  se medlemstilbud senere i 



denne mail.  

Har du ikke mulighed for afhentning af tøjet i dette tidsrum, bedes du sende en mail til 
kasserer Jan Jelle på mail: kasserer@galtenck.dk for at aftale et alternativt leveringstidspunkt 
og måde. 
      

Sæsonopstart -  30. marts kl 9.  

Søndag d. 30. marts kl 9 (sommertid!!!), skyder klubben officielt sin første sæson i gang. 
Træningsudvalget har planlagt et spændende program for denne dag, som samtidig er 
markeringen af den officielle start af motionstræning på flere niveauer.  

Programmet starter kl 9:00 med morgenkaffe/te og rundstykker med smør, ost, marmelade, 
honning, juice til alle de fremmødte medlemmer i cafeteriaet i Galten Hallen, hvor der vil blive 
lejlighed til at hyggesnakke med andre medlemmer.   

Galten Knallert & Cykler møder ligeledes frem, hvor de på en lille stand præsenterer et specielt 
medlemstilbud på en carbonracer til klubbens medlemmer (læs mere under medlemstilbud), 
hvor du kan få mulighed for, at: se, røre og mærke cyklen, samt eventuelt få en prøvetur.  

Ruterne vi efterfølgende skal ud på, vil blive fremlagt på et kort, således, at ruterne i forvejen 
kan studeres og diskuteres.  

Omkring kl 9:45 holder Ib Meineche en tale, hvor bl.a. klubbens adfærdskodeks vil blive 
gennemgået. Klubbens kaptajner præsenteres og de 3 forskellige niveauer gennemgås 
(hyggemotionister, motionister og supermotionister).  

Efterfølgende er der fælles fotografering og kl 10: 15 skyder den t idligere Galten borgmester 
og nuværende Skanderborg Kommune borgmester  Jens Grønlund  sæsonen i gang efter, at 
have holdt en lille tale. Jens har lovet, at han selv deltager på en af de korte ruter. Jens har 
selv gennem mange år dyrket cykelmotion på sin racer, så det er ikke helt ubekendt for ham, 
men det er dog ikke blevet til så meget på det seneste!  

Efter sæsonen er skudt i gang, kører alle 3 grupper samlet parade kørsel gennem Galten by i 
vores nye flotte klubtøj, hvor det i dagens anledning flages (eller er det fordi der er 
konfirmation?) inden vi begiver os ud på 3 forskellige ruter: hyggemotionister 30-35 km, 
motionister 50-60 km og supermotionister 70-80 km.  

Træningsudvalget undersøger på nuværende t idspunkt muligheden for et depotbesøg , hvor 
der vil være udskænkning af topform sodavand og müslibar  men denne del er af 
logistikmæssige årsager lidt usikker, da der er svært, at planlægge, at alle 3 grupper rammer 
samme depot omkring samme tidspunkt.  

Artikel og billeder fra denne dag vil blive lagt på vores hjemmeside og sendt til lokalpressen.  

Af hensyn til indkøb af de rette mænger rundstykker m.m., bedes du tilmelde dig 
sæsonopstart ved, at sende en mail til: klubadm@galtenck.dk senest fredag  du må gerne 

tilmelde flere i den samme mail. 
Vi forventer rigtig mange møder op denne dag.        

Forårstræning 



 
Efter en vinter, hvor mange har holdt sig i gang med cykling vinteren over gennem Aftentour 
(nogle mener Aften- totur ) , søndagsmountainbike og landevej , så er vi nået det t idspunkt , 
hvor vi går i gang med fast træning 3 dage om ugen på de 3 niveauer: hyggemotion, motion 
og supermotion. 
Første gang er tirsdag d. 1. april kl 18:00 fra p-pladsen ved Galten Hallen. Her efter køres der 
hver: tirsdag og torsdag kl 18:00 og søndag kl 09:30. 
Til disse t ræningsture er der kaptajn ledelse. Kaptajnrollen går på turnus  hvem der er 
kaptajn og hvor langt der cykles kan findes på klubbens hjemmeside  link: 
http://www.galtenck.dk/Traeningsplan.htm

  

Træning onsdag:  

Der har også været ønsker fremme om, at vi etablerer en træningsmulighed onsdag kl. 19.00. 
Derfor er der etableret et uformelt "opsamlingshold". Der vil ikke være nogen formel kaptajn 
fra klubbens side.   

De fremmødte ryttere aftaler selv, hvordan der eventuelt skal opdeles i flere hold, hvor lang og 
hvor hurtigt der skal køres.   

Kaptajner:  

Er der medlemmer, der måske har interesse i at påtage sig en kaptajnrolle engang imellem, vil 
Jesper Lerche og Torben Henriksen meget gerne have en opringning. Lige nu er der 6 
medlemmer der skal på kaptajnkursus i starten af april, og der er nogle enkelte "boblere" der 
har udtrykt interesse i at komme på kaptajnkursus medio maj. Skal vi have en fornuftig 
arbejdsfordeling, således de nuværende kaptajner ikke får for mange forpligtelser, skal vi have 
flere medlemmer til at påtage sig en kaptajnrolle engang imellem.  

Det vil være en god ide, at læse siden om træning (http://www.galtenck.dk/Traening.htm) og 
undersiderne om: adfærdskodeks og rollefordeling inden sæsonen går i gang.   

Klargøring af raceren  

Hvis din racercykel har stået i v interhi vinteren over, så er det nu ved at være på t ide, at få 
raceren frem igen. Inden du kaster dig ud på den første tur er det en god idé, at gennemgå 
raceren og gøre den forårsklar .  
Start med at smøre kæden med kædeolie  sørg for at køre kæden rundt i et minuts tid, 
således olien trækker ind i alle led. Lad olien trække et par minutter inden du med en klud 
tørrer det overskydende olie af. Dette er vigtigt, da kæden ellers vil suge skidt til sig! 
Pedalerne skal også have en gang olie!  

Tjek at bremseklodserne har en fornuftig belægning  specielt i perioder med våde veje slides 
der ekstra på bremseklodserne, hvorfor slidte bremsekloder bør udskiftes!  
Tjek, at gearskiftet kører korrekt på både forskifter og bagskifter 

 

at der kan skiftes til alle 
yderpositioner, samt, at gearskiftet forløber problemfrit. Er det ikke tilfældet, skal gearene 
sikkert justeres af cykelmekanikeren. 
Tjek for-  og baghjul for defekte eger  er der sprunget eger, skal hjulet straks sendes til 
opspænding og justering hos cykelmekanikeren. Hvis du kører med et defekt hjul, vil du med 
stor sandsynlighed beskadige hjulet så meget, at der skal et helt nyt hjul til  eller i værste 
fald medfører styrt! 
Tjek dækkenes tilstand  hvis de er slidte, har flænger eller er meget mere end et år gammel, 
så bør de skiftes ud med nye dæk. Se de medlemstilbud vores sponsor Galten Knallert & 

http://www.galtenck.dk/Traeningsplan.htm
http://www.galtenck.dk/Traening.htm


Cykelværksted har på dæk senere i nyhedsmailen. 
Kontroller dæktrykket  dæktrykket skal normalt være omkring 8 bar for et almindeligt 
racerdæk. Kører du med mindre dæktryk, vil du ud over øget rullemodstand opleve mere slid 
og øget risiko for punkteringer. 
Har du ikke allerede en fodpumpe med manometer, så vil det være en rigtig god ide, at 
besøge Galten Knallert & Cykelværksted, således du kan pumpe dækkende op til det rigtige 
dæktryk  og der er normalt betydeligt mere end man kan mærke uden manometer. 
Slut af med en lille testkørsel, hvor det kontrolleres, at bremser, gear, hjul, pedaler m.m. 
fungerer efter hensigten.   

Klubtur  Tour de Harzen 2008  

I sidste udgave af nyhedsbrevet beskrev jeg vores klubtur til Harzen, hvor tilmeldingsfristen er 
15. april 2008. Vi har allerede modtaget 10 tilmeldinger til turen, men vi håber selvfølgelig på 
mange flere! Se følgende artikler fra hjemmesiden omkring arrangementet: 

 

Beskrivelse af klubturen her: Galten CK -  Tour de Harzen 2008

 

 (pdf dokument). 

 

Del 1  St. Andreasberg 18% link: 
http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080303c.htm

  

Del 2  Brocken  link: http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080309a.htm

  

Del 3  Humlebien  link: http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080309b.htm

  

Del 4  Sonnenberg  link: http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080321.htm

   

Store cykeldag  

Galten CK er blevet opfordret af Dansk Cyklist Forbund t il, at afholde Store cykeldag i 
lokalområdet søndag d. 8. juni 2008. Vi har besluttet, at Galten CK skal bakke op omkring 
projektet og arrangerer en rute på omkring 25 km i det fantastiske cykelområde omkring 
Galten.  
Arrangementet er for alle interesserede borgere i området: børn, voksne, forældre, familien, 
konen, hunden med flere  og er gratis.  
Efter deltagelse i løbet, registrerer man sig på hjemmesiden: www.storecykeldag.dk , hvor 
efter man deltager i lodtrækningen om bl.a. et ophold for 4 på La Santa Sport på Lanzarote. 
Arrangementet vil blive annonceret i lokalpressen.  

Til projektet søger vi et par medlemmer, som vil repræsentere klubben på dagen og guide de 
forhåbentligt mange deltagere igennem ruten. De frivillige medlemmer får ligeledes mulighed 
for, at planlægge en rute på omkring 25 km. 
Send en mail til undertegnede på: info@galtenck.dk eller ring tlf 8694 7675, hvis du er 
interesseret!    

Motionsløb  

Mange har registreret sig under motionsløb på hjemmesiden. Flere har efterspurgt muligheden 
for fælles tilmelding til løbene. Administrationsmæssigt er dette en stor opgave, men til de to 
første løb  Danmarks Højeste og Grejsdalsløbet -  vil undertegnede koordinere tilmeldingen.  

Fremadrettet håber jeg, vi kan finde en ansvarlig for netop dette område!  

Se oversigten her: http://galtenck.dk/motionslobdeltager.htm

  

http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080303c.htm
http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080309a.htm
http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080309b.htm
http://www.galtenck.dk/Nyhedsarkiv/Nyhed20080321.htm
http://www.storecykeldag.dk


Send en mail til. info@galtenck.dk og fortæl om hvilke løb du har planer om at deltage i og på 
hvilke distance. Løbene vil blive tilføjet efterhånden, som der er medlemmer der melder deres 
deltagelse.   

Grupettoen 

På klubbens hjemmeside: ht tp: / / www.galtenck.dk er der i påsken t ilføjet et medlemsforum , 
hvor du som medlem har mulighed for, at komme til orde.  
Indtil videre er 5 emneområder tilføjet: køb, salg, materiel, træning og motionsløb.  
Medlemsforumet finder du i hovedmenuen under: Grupet toen . 
For at skrive indlæg, skal du oprette dig som bruger 

 

det gør du ved at t rykke op Register . 
Kaldenavnet er valgfrit, men af hensyn til identifikation af, hvem man har med at gøre, så 

skriv dit navn og medlemsnr under signatur. Grupet toen er i første omgang på engelsk, men 
forventes opgraderet til dansk i løbet af året.  

Grupetto [gru'petto] -  betegnelsen for den gruppe af ryttere, der dannes bagest i feltet på bjergetaper. 
Gruppens m ål er at krydse m ålst regen inden t idsgrænsen for at undgå diskvalifikat ion. I Grupet toen er 
der som regel god tid til at sludre sammen!  

Medlemstilbud 

Som beskrevet i sidste nummer af nyhedsmailen, har klubben aftalt nogle tilbud specielt for 
klubbens medlemmer med vores sponsor: Galten Knallert & Cykelværksted.  

Galten Knallert & Cykelværksted har fundet en kulfiber/karbonramme fra Token, som de har 
sammensat med nogle af de mest populære komponenter. Rammen er farvemæssigt afstemt 
efter klubtøjets farver: sort, rød og hvid  således den vil gør sig fantastisk sammen med 
klubtøjet. Vægten på rammen er nede på 950 gram. 
Du finder hele cyklen og hvordan den er sammensat her: 
http://www.galtenck.dk/pdf/Tilbud_Token_Cykler_til_GaltenCK.pdf (pdf dokument). Ved 
fremvisning af et gyldigt medlemsbevis af Galten CK får du en rabat på dkk 4.038. Cyklen vil 
blive demonstreret til sæsonopstarten af Galten Knallert og Cykelværksted.  

Et andet tilbud er på et super godt racerdæk: Schwalbe Stelvio  normalpris dkk 299, som 
medlem får du dkk 70 i rabat, således din pris er dkk 229.  

Det sidste tilbud er på et: Schwalbe Stelvio plus Smartguard, som går for, at være det mest 
punkteringsresistente dæk til racercykler der findes. Der findes ikke nogle dæk som er helt 
punkteringsfri, men dette er sikkert det nærmeste du kommer. Dækket er specielt ideelt om 
vinteren og det tidlige forår, hvor vejene er våde og derved risikoen for punktering er størst. 
Normalprisen er dkk 349  rabat dkk 90  medlemspris dkk 259.  

Hvis du vil benytte dig af ovenstående tilbud inden medlemskortet udleveres, skal du henvise 
til medlemstilbudet.    

GCK repræsenteret i DCU motion 
   
Galten CK s næst formand  Torben Henriksen  er blevet valgt ind i bestyrelsen DCU motion 
region Nord-  & Midtjylland, således klubben nu er repræsenteret her. Torben fortsætter 
heldigvis ufortrødent sit arbejde i Galten CK. 

http://www.galtenck.dk
http://www.galtenck.dk/pdf/Tilbud_Token_Cykler_til_GaltenCK.pdf


Link: http://www.dcu-cykelmotion.dk/index.php?sid=1

   
Næste nyhedsmail  

Næste nyhedsmail vil blive udsendt ultimo marts. Har du kommentarer, ris, ros eller bare gode 
råd og idéer, så send en mail til mig på: info@galtenck.dk

   

Med venlig hilsen  

Ib Meineche 
Galten CK  

      

http://www.dcu-cykelmotion.dk/index.php?sid=1

