
Herning 100 

SCM – FÆLLES TUR 
 

Kr. Himmelfartsdag var dagen hvor årets første fælles arrangement for SCM blev afholdt. 

Dagen startede kl. 8.30 i SIF klubhuset, hvor 16 mand mødte op til den fælles morgenkaffe (sponsoreret af 

klubben)  

  

Efter deltagerne havde fået fyldt depoterne op var der uddeling af startnumrene

  

 

 

 

 

 



Og man skulle jo næsten tro at den flinke dame som havde ladet Henry komme med skønt den for sene 

tilmelding kendte ham, siden hun lige havde tildelt ham et startnummer der passede med hans alder 

 

Da alle startnumre på behørigvis var påsat trøjerne og den sidste kaffe var drukket, var der klar til fælles 

kørsel mod starten på torvet i Herning 

  

Hvad Tommy Nygård gemte af overraskelser i rygsækken fik vi ikke rigtigt at se, det skal dog nævnes den 

ikke var med rundt på ruten, kun til og fra Herning. 



For nogle var det måske allerede på dette tidspunkt også klart at Maria pønsede på noget senere på dagen. 

Skiltedronningen var i overskud også den dag, dog blev der, under løbet, råbt i feltet at de blå skilte tæller 

negativt i pointregnskabet    

 

 

Mon det kvindelige islæt på holdet, her er ved at lægge skumle planer for dagen, eller blot nyder den gode 

stemning ? 

  

Arrangementets fotograf havde også påtaget sig den vigtige rolle at danne bagtrop under selve løbet og 

sørge for at vi kørte sammen hele ruten rundt, om det var fordi det var en ”umulig” opgave at der ikke er 

billeder fra selve løbet eller der andre grunde vides ikke, men stor tak til alle for at det lykkedes os at holdes 

sammen, skønt der rent faktisk blev kørt stærkt og vi kom hjem med en gennemsnitsfart på 32,6 km/t. 

  



Efter løbet var det tid til at nyde stemningen og det gode vejr på torvet, 

 

Og få den obligatoriske grillpølse og øl/sodavand. 

  

 

Og skiltedronningen skulle lige have lavet lidt udstrækning 



 

Som tidligere nævnt bar Tommy Nygård jo rygsæk både på vej til og fra Herning, og om det var indholdet 

deraf han var så gavmild at dele med os, eller det var noget helt andet han havde i rygsækken fandt vi ikke 

helt ud af, men i hvert fald stor tak til Tommy Nygård for den afsluttende forfriskning på terrassen i Sunds  

 

 

Aktivitetsudvalget vil gerne takke for den fine tilslutning til vores første arrangement, og modtager meget 
gerne forslag til kommende arrangementer på 
 max@sehested-transport.dk  , poulbilberg@live.dk  , mb@privatpost.dk 
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