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Sædding Fritidscenter, Fyrvej 1H, 6710  Esbjerg V. 

www.esbjergcyklemotion.dk  

Deltagelse i Vadehavsløbet 2019: 

Så er der åbnet op for tilmelding til Vadehavsløbet 2019 for 

klubbens medlemmer, som vanligt er eneste betingelse for at 

deltage gratis at man stiller op i det officielle klubdress, tilmeld dig 

via klubbens hjemmeside under KLub Events. 

Hjælper til Vadehavsløbet 2019: 

Der er stadig plads til dig som hjælper ifm. klubbens store 

motionscykelløb, også selv du gerne vil køre løbet selv, vi på pt. en 

4-5 medlemmer til hjælp ved opsætning/nedtagning af 

start/målområdet. 

Opråb til klubbens kaptajner: 

Er du kaptajn og har du flair for Facebook vil klubbens kaptajnsudvalg 

gerne opfordre dig til at annoncere lidt for de træninger hvor du selv er 

kaptajn, enten ved at lægge ruten op, vejrudsigten eller hvad du kunne 

tænke, mulighederne er mange. 

Kaptajnsliste: 

Er du klar over at du altid kan se på klubbens hjemmeside hvem der er 

kaptajn på den rute du ønsker at køre en given dag? Du finder den i 

topmenuen under punktet ECM Træning. 

Lang træningstur 2: 

Søndag den 19. maj arrangerer klubben igen, i samarbejde med SGI 

Cykling en lang træningstur for de 2 klubbers medlemmer, dennegang er 

det SGI Cykling som står for turen hvilket gør at deltagere fra Esbjerg Cykle 

Motion skal møde op i Sædding kl. 09:00 hvorfra starten går, adressen er 

Navervænget 1 i Guldager. Turen er på ca. 150 km og går omkring Vejen 

og Rødding hvor der er planlagt et middagsophold, så husk lidt 

småmønter til turen, som køres på B-holds niveau.  

 

Kommende 

begivenheder 

19-05-2019 

 Lang tur 2 

 27-06-2019 

 DM Enkeltstart 

 29-06-2019 

 DM Linjeløb 

 30-06-2019 

 DM Linjeløb 

 07-07-2019 

Grill efter træning 

   

 

Vigtig meddelelse 

Støt klubben–Scor en sponsor 

Støt din klub og scor en it-

annoncør til klubbens hjemme-

+side eller evt. til Vadehavsløbet 

hjemmeside, begge steder 

gælder it-annoncen 1år fra 

tegningsmåneden. 

Prisen for en it-annonce er den 

samme uanset den ene eller 

den andet hjemmesiden.  

 

Annoncepris: kr. 500 årligt 

  

 

 

http://www.esbjergcyklemotion.dk/
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Hjælpere til DM 2019 i Esbjerg: 

Der er tidligere blevet skrevet ud til medlemmerne omkring hjælpere til 

DM 2019 og vi er ved at være i hus, dog mangles der pt. følgende: 

7 hjælpere til lørdag den 29. juni 

5 hjælpere til søndag den 30. juni 

Har du, eller måske nogen i din familie, lyst til at hjælpe så tilmeld dig inde 

på klubbens hjemmeside eller send en mail til s.boysen@esenet.dk 

ECM Stjerne Tour udvalget: 

Stjerne Tours udvalget mangler et udvalgsmedlem med virkning fra 01. 

Oktober 2019 til at forestå alt omkring hjemtagning af diverse tilladelser, 

annoncering af løbet og deslige. 

Skulle det have din interesse kan du søge oplysning om jobbet hos 

klubbens kasserer Søren Boysen som er villig til at fortælle om indholdet 

samt at hjælpe den interesserede i gang med jobbet. 

Har du lyst at medvirke i udvalget kontakt da klubbens formand på mail: 

birhen@os.dk inden den 01. oktober 2019 

Vadehavsløbet udvalget : 

Klubbens bestyrelse søger en person som har lyst og mod på at overtage 

en ledig plads i vadehavsløbet fra og med den 10. juni 2019 

Udvalget består pt. af 7 personer hvoraf de 3 er fra ECM hvorfor der som 

minimum skal bruges én person til udvalget. 

ECM har formandsposten i udvalget og det er denne post der søges 

genbesat med et medlem fra ECM, personen skal have flair for det at styre 

et udvalg og bl.a. stå for udsendelse af indkaldelse, referatskrivning, 

indhentning af div. tilladelser, Facebook m.m. 

 Skulle det have din interesse kan du søge oplysning om jobbet hos 

klubbens kasserer Søren Boysen som er villig til at fortælle om indholdet 

samt at hjælpe den interesserede i gang med jobbet. 

Har du lyst at medvirke i udvalget kontakt da klubbens formand på mail: 

birhen@os.dk inden den 10. juni 2019 

 

 

 

 

 

Almen information 

Hjemmeside // Facebook 

Husk at besøge klubbens 

hjemmeside samt vores side på 

Facebook. 

Adresseændringer: 

Ønsker du fortsat at modtage 

nyhedsbreve samt anden e-

post fra klubben er det vigtigt at 

du husker at besøge din profil 

på klubbens hjemmeside hvor 

du selv kan rette dine data. 

Bestyrelsesmøder i 2019 

Har du emner du ønsker 

behandlet på et bestyrelse-

møde er du velkommen til at 

sende dit emne til klubbens 

formand Henning Kristensen på 

mail: birhen@os.dk 

Planlagte bestyrelsesmøder: 

Mandag den 17-06-2019 

 

 

Udsendt uge 19/2019  

Næste udsendelse ca. uge 30/2019 
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