
Vordingborg M
otions Cykelklub blev stiftet i 1986. 

Foreningens form
ål er at ”virke for cykelsporten og 

m
otionscyklingens frem

m
e sam

t ved andet kultu-
relt virke at frem

m
e den enkelte og fæ

llesskabets 
sundhed og trivsel, ligeledes varetage de lokale 
cyklisters interesse for de kom

m
unale m

yndighe-
der”, som

 der står i vores vedtæ
gter.

Vi er godt 100 m
edlem

m
er. Yngste m

edlem
 er 15 

år, den æ
ldste næ

sten 80 år. Fæ
lles er glæ

den ved 
at dyrke m

otion, at opleve naturen fra en cykel-
sadel og kam

m
eratskabet. 

Nogle cykler på racercykel 
– andre på m

ountainbike

Nogle cykler stæ
rkt 

– andre cykler i et m
ere 

roligt tem
po

Nogle deltager i m
otionsløb 

– andre nøjes m
ed at cykle 

rundt på Sydsjæ
lland

Du kan læ
se m

ere om
 VM

C 
på vores hjem

m
eside 

w
w

w
.v-m

-c.dk. 

På hjem
m

esiden er en blog, hvor m
edlem

m
erne 

bliver holdt løbende orienteret om
 aktiviteter, 

referater fra bestyrelsen m
v. På hjem

m
esiden kan 

du også fi nde bestyrelsens sam
m

ensæ
tning, deres 

m
ailadresse og telefonnum

m
er.

Hvis du vil væ
re m

edlem
, er der en sæ

rlig fane 
”BLIV M

EDLEM
” på hjem

m
esiden, som

 du kan 
bruge til indm

elding. I løbet af få dage m
odta-

ger du en bekræ
ftelse på din indm

elding, og så 
m

angler du blot at betale kontingentet, før du er 
fuldgyldigt m

edlem
.

Hvis du vil prøve, om
 det er noget for dig at cykle 

m
ed VM

C, er du velkom
m

en til at m
øde op til en 

prøvetur på Slotstorvet, inden du m
elder dig ind. 

Du kan se m
ødetidspunkter på hjem

m
esiden.

w
w

w
.v.m

.c.dk



M
otion

I som
m

erhalvåret fra april til septem
ber cykler vi 

tirsdag og torsdag aften et par tim
er. Om

 sønda-
gen cykler vi lidt læ

ngere. Her cykler de fl este på 
racercykel.

Nogle gange kører vi et lille cykelløb sam
m

en m
ed 

naboklubben. Det kan væ
re en lille enkeltstart 

på 15 km
, en lidt læ

ngere partidskørsel eller et 
stjerneløb på ca 40 km

. 

Det sker også et par gange, at vi laver en læ
ngere 

cykeltur M
øn rundt eller en tur over 5 øer 

(Sjæ
lland, M

øn, Bogø, Falster og M
asnedø).

I vinterhalvåret cykler vi søndag form
iddag. Her 

bruger de fl este m
ountainbiken på skovstierne 

om
kring Vordingborg. 

Vi har også vores eget spinninghold i et af byens 
m

otionscentre, hvor vi i 75 m
inutter gennem

fører 
en træ

ning under ledelse af en tidligere lands-
holdscykelrytter. Træ

ningen sker på m
oderne spin-

ningcykler, der m
åler hastighed, kadence, 

watt og puls.

Sikkerhed

For os er sikkerhed i højsæ
det. Når vi cykler på 

landevejen og i skoven, er det et krav, at m
an har 

cykelhjelm
 på. Ind im

ellem
 laver vi kurser i sikker 

cykling, hvor vi øver cykling i en gruppe, svingtek-
nik osv. 

Vi cykler efter fæ
rdselslovens bestem

m
elser og 

bruger kom
m

andoer, når vi kører i gruppe. Vi har 
på forhånd fastlagt, hvordan m

an m
ed opråb gør 

de andre opm
æ

rksom
 på, at der er andre trafi -

kanter på vejen, så ingen bliver overrasket over 
en m

odkørende bil, gående i vejsiden eller andre 
cyklister på vejen.

Det er også vigtigt for os, at ingen efterlades på 
vores ture, hvis kræ

fterne slipper op. ”Alle ud og 
alle hjem

!”, er m
ottoet. Skulle det ske, at en af 

kam
m

eraterne ”går kold”, sørger vi for at følge 
ham

 eller hende hjem
.

Cykeltøj

Vi har vores eget designede cykelshirts og cy-
kelshorts. De er forsynet m

ed tryk fra forskellige 
lokale og landsdæ

kkende sponsorer. Vi bestræ
ber 

os på at køre i klubtøjet, når vi har fæ
llestræ

ninger 
og deltager i løb, m

en det kan ske, at enkelte har 
andet tøj på, når klubtøjet skal vaskes.

Klubbens m
edlem

m
er kan købe langæ

rm
ede 

cykeltrøjer, cykelveste og cykeljakker, når vi 
bestiller en ny sending tøj fra vores leverandør. 
Dette tøj er naturligvis udform

et i klubbens design. 

Facts

N
avn: Vordingborg M

otions C
ykelklub

A
ntal m

edlem
m

er: 105 (1. juli 2019)

H
jem

sted: Vordingborg

S
tiftet: 8. decem

ber 1986
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Alle ud og alle hjem
!


