Nyhedsbrev november 2017
Kære alle i Team Motion

Turen flyttes til sensommeren
Planlægningen af Team Motionstur i 2018 er nu i fuld gang. Til næste år går turen til Fyn,
hvor vi skal køre på smukke, snoede fynske veje – både i fladt og let kuperet terræn.
Vi har besluttet at afvikle turen i sensommeren i stedet for juni. Sæt derfor et stort kryds i
kalenderen den 31. august til 2. september 2018. I vil løbende modtage mere info.

Team Motion donerede kr. 135.000,- i 2018
Overskuddet fra Team Motion turen 2017 landede på 135.000 kr.
Vi modtog i alt 13 ansøgninger, men et par af ansøgningerne var udenfor foreningens
formål. Følgende modtog donation:
Julemærkehjemmet Fjordmark (50.000 kr.)
- gør en forskel for børn med problemer som mobning i skolen, familieproblemer,
overvægt og mindreværd.
GAME Streetmekka (15.000 kr.)
- søgte penge for at kunne tilbyde nye aktiviteter for børn fra ressourcesvage familier i
Kvaglund og Platanvej.
Børns voksenvenner (10.000 kr.)
- søgte penge til en social tur for børn og deres ”venner”.
Løkkefonden (10.000 kr.)
- Søgte penge til udvikling af nye tiltag for den fysiske træning på drengeakademiet.

Mønsterbryderne (7.000 kr.)
- søgte penge til ”unge på kanten” af at ende uden uddannelse – motionstilbud.
Recovery Bulls (5.000 kr.)
- søgte penge til indkøb af udstyr til medlemmer, som kommer fra udsatte hjem, hvor
der ikke er råd til udstyr.
Ventilen (5.000 kr.)
- søgte midler til en weekend for ensomme unge mennesker, som mangler selvværd og
venskaber.
Hjerneskadeforeningen (5.000 kr.)
- søgte midler til en læring og social weekend for familier med hjemmeboende børn,
hvor en forælder er ramt af en hjerneskade.
Esbjerg Ishockey U9 hold (8.000 kr.)
- søgte midler til udstyr så medlemmer fra udsatte familier kan føle sig som en del af
fællesskabet.
Karatefamilien (15.000 kr)
- søgte penge til en tur med Fulton i 2018 for unge mennesker, som er på vej ud af deres
misbrug.
Den lokale Skleroseforening (5.000 kr)
- søgte penge til arrangement for børn af skleroseramte.
Der lyder en STOR TAK fra alle modtagerne og de udtrykker stor taknemmelighed og
skriver alle, at med vores bidrag til disse børn og unge, gør vi en KÆMPE forskel.
Alle modtagerne har inviteret Team Motions sponsorer og deltagere til at kontakte dem,
såfremt vi ønsker, at høre mere om deres arbejde.
Såfremt I har et sådant ønske, så kontakt venligst Liselotte Kaus på tlf. 41 77 57 15.
Endnu engang tak til alle sponsorer og deltagere ved TEAM MOTION turen 2017 – vi
gør en stor forskel for disse børn og unge og opfordrer jer alle til at deltage ved næste
års tur i 2018.

2018-turen byder på en ny hastighedsgruppe
I 2018 tilbyder vi en ny hastighedsgruppe – en 22 km/t gruppe – som er et tilbud til de,
som måske lige er startet på cykling eller til de, som prioriterer hygge frem for hastighed.
Så i 2018 kører vi i: +30 km/t, 27,5 km/t, 25 km/t og 22 km/t.

Samarbejde med SSK er kommet godt i gang

Som du måske har set på Facebook, har Team motion indledt et samarbejde med SSK i
Sønderris. I den forbindelse er der oprettet et Team Motion spinningshold, som kører
hver torsdag fra 18.30 i Sønderishallen. Kim Stage er også styrmand på den indendørs
træning. Ligeledes køres der jævnligt mountainbike om søndagen. Følg med på
facebooksiden. Tilbuddet gælder alle, der er medlem af Team Motion, som koster kr.
200,- om året. Se hjemmesiden.
Som modydelse har vi åbnet for, at medlemmer af SSK kan deltage i Team Motions
aktiviteter, som f.eks. udendørs træning.

Tak for opbakningen i 2017
På vegne at styregruppen og bestyrelsen vil jeg gerne takke mange gange for din
opbakning i 2017 - hvad enten du har været aktivs som sponsor eller medlem. Du og din
familie ønsker en glædelig jul og et godt nyt cykel år.

