
MTB i Grenaa Cykle Club

Grenaa Cykle Club

Har du lyst til at prøve at cykle
MTB med os, er du velkommen til at
møde op ved Grenaa Idrætscenter og
cykle med på en ganske uforpligtende
træningstur.

For mere info - kontakt MTB-udvalget:

Jørgen Jensen
E-mail: js.jensen@live.dk
Telefon nr.: 28 73 23 50

Jens Erik Jakobsen
E-mail: xc.mtb@grenaas.net
Telefon nr.: 42 36 00 75

Thomas Møller
E-mail: tm@djursisolering.dk
Mobil: 20 15 55 64

Frank Støve
E-mail: fns@live.dk
Mobil: 29 13 33 32

Laila Breuner
E-mail: breunerthomsen@stofanet.dk
Mobil: 20 96 01 45

Joan Sørensen
E-mail: josoe65@yahoo.dk
Mobil: 30 89 18 04

Anne-Dorthe Hammer
E-mail: ado@videndjurs.dk
Mobil: 26 55 15 48



● Du rengør din mtb oftere end din bil.
● Du hører om nogen, der havde et uheld, og

dit første spørgsmål er ”Hvad skete der
med cyklen?”

● Du har investeret flere penge i cykeltøj end
i resten af din samlede garderobe.

● Du finder dine cykelsko mere komfortable
og stilfulde end dine andre sko.

● Du behøver ikke papirlommetørklæder, når
du pudser næse.

● Du ser en langhåret blondine med
tætsiddende sort cykeltøj på og det første
du tjekker er hendes mtb.

● Du råber ”se op” når du ser nogen kører
imod dig, mens du kører din bil.

● Din mtb har flere kilometer på computeren,
end bilen har på sin kilometertælleren.

● Du kan fortælle din kone, med et
pokeransigt, at det er alt for varmt at slå
græsset - for istedet at cykle i skoven i
timevis.

● Dit nytårsforsæt er at sætte flere km på
cyklen end bilen, og at det faktisk sker.

● Du har ikke et almindeligt ur - men
selvfølgelig et pulsur.

● Dine mtb’er er mere værd end din bil.
● Du laver et lille singletrack i baghaven.
● Du lister tidligt hjem fra en fest, fordi du

skal ud og cykle næste morgen.
● Du bøjer dig ned over rattet i bilen, når du

kører ned af bakke.

● Hvorfor melde sig ind i Grenaa Cykel Club?
Fordi det er sjovere, når vi cykler flere sammen
og udfordrer hinanden.

● En gang om måneden forsøger vi at tage
udenbys og cykle på et nyt og udfordrende
sted.

● Om vinteren, når det er mørkt, cykler vi med
gode lygter på cyklerne og/eller pandelamper
på - i skoven og på landevejen.

● Vi har også rene kvindehold og børnehold
● Danmarks bedste, fedeste, fladeste og længste

singletrack ligger i Grenaa.
● Vi har klubaften hver mandag fra kl. 18:30, i

vores klublokale i Grenaa Idrætscenter, alle
ryttere og interesserede er velkomne til at
komme og få en snak og en kop kaffe.

● Kontigent pr. år 300 kr.
● Viggo Jensen Cykler giver alle medlemmer

rabat på 10% ved køb af cykel og udstyr.
● Vi har flot klubtøj i super kvalitet til meget

fordelagtige priser. Vores sponsorer er på
tøjet, derfor cykler vi selvfølgelig i det.

● Vi tager hensyn til andre besøgende i skoven.
● Det forventes at medlemmer bakker op om

klubbens arbejde ved vore egne
arrangementer som fx cykelløb mv.

● Som ny, kan du syntes, at alle de andre kender
hinanden så godt, men hvis du deltager i
klubbens aktiviteter, kommer du hurtigt ind i
flokken.

● www.singletrack-grenaa.dk.

HVORFOR GRENAA CYKLE CLUB?

Du ved at cykling har taget overhånd når:

Træningstider for voksne
Mandag 

 kl. 17:30
Onsdag 

kl. 16:30
Lørdag 

kl. 10:00Du finder os også på:www.bricksite.com/gcc


