Nyhedsbrev – marts 2022
Svendborg MTB Klub
Nye tiltag:
Som noget nyt vil vi udsende nyhedsbrev ifm. sæsonstart i foråret og ifm. opstart efter sommerpausen. –
Dette så alle har mulighed for at være opdateret via mail ift. træninger, MTB-arrangementer i klubregi og
andre sociale arrangementer. Vores håb er bl.a. at tage nogle af de spørgsmål, der tidligere har været på
vores Facebook fx ifm. træningsopstart og samtidig få flere til at møde op til diverse sociale aktiviteter.
Et andet nyt tiltag er et Årshjul for klubbens aktiviteter, som kan ses på klubbens hjemmesiden og hoved
Facebookside. – Årshjulet vil løbende blive ajourført, når der sker ændringer og arrangementerne vil blive
slået op i begivenheder.
En sidste ændring er den automatiske betaling af kontingent pr. 01.01. Ændringen er indført ifm., at vi har
fået nyt system til vores hjemmeside og er ensbetydende med, at man aktivt skal går ind og framelder sit
medlemskab senest medio december. Kun ganske få har gjort dette, så på nuværende tidspunkt er vi 205
medlemmer. På kvindesiden er der i 2021 sket en stigning med mere end 200% ift. 2020, og pt tæller
klubben 60 kvinder og piger, så kønsfordelingen hos især de voksne medlemmer er blevet mere
jævnbyrdig, hvilket også kan ses til vores træninger og ifm. vores sociale arrangementer og ture.

Vinteraktiviteter:
I vinterperioden har der kun været få træninger på holdene, men der har stadig været høj aktivitet på
sporet i Halling- og Stevneskoven, hvilket slider!
Sporet er vores grundlag for at kunne træne lokalt, derfor er det vigtigt at få tilført både økonomisk tilskud,
men også mandskab til vores spordage. - Overskuddet fra Nytårsløbet går til vedligehold af sporet, og man
kan også støtte sporet direkte via MP 57078 og ved køb af klistermærke i On Bike i Vestergade. Halling- og
Stevneskoven er kommunal skov, og pt. arbejder kræfter i bestyrelsen på at få en politisk beslutning ift.
økonomisk støtte til vedligehold m.v. af sporet.
– En ting er økonomi en anden arbejdskraft ifm. spordagene, hvor der er brug for flere kræfter. Det er altid
hyggeligt og sjovt at være i skoven på disse dage, hvor man møder nye mennesker både i og udenfor
klubregi. - Senest har sporbisserne ryddet ødelæggelserne på sporet efter vinterstormen Malik, så vi alle
kunne køre sikkert og uhindret igennem sporet blot få dage efter stormen.
Lørdag den 23. april er næste arbejdsdag på sporet. Se mere info her:
https://facebook.com/events/s/spordag-vedligehold-af-blat-sp/622285912413856/

Uddannelse - trænere:
Det stigende antal nye medlemmer har bl.a. medført, at vi har fået flere nye trænere i klubben. Ultimo
februar skal alle trænere på kursus, så vi bl.a. får fælles fodslag ift. vores undervisning uanset hold,
endvidere vil alle trænere få tilbudt efteruddannelse løbende hen over sommeren, så vi kan fastholde og
forbedre det høje undervisningsniveau til gavn for alle, der deltager i de ugentlige træninger. I marts skal de
sidste trænere på førstehjælpskursus.

Ugentlige træninger og nye hold:
Den kommende sæson byder som altid på et stort udvalg af ugentlige træninger, så uanset om du er
begynder, øvet, barn, ungdom, kvinde eller mand, til XC, trail eller til de lange ture på sti og vej, så har vi et
hold.
Der er enkelte ændringer ift. træningsdage på kvindesiden og ét nyt MIX hold i den kommende sæson. – Gå
ind på klubbens hjemmeside under KLUBTRÆNING for mere info: www.svendborgmtb.dk

Generalforsamling og Løbs- og Eventteam:
Torsdag den 31. marts kl. 19-21 afholder vi generalforsamling i Aulaen på Byskolen. Der udsendes
indkaldelse på mail!!
Der er to bestyrelsesmedlemmer på valg, hvor kun én modtager genvalg. Begge suppleanter ønsker IKKE
genvalg, så her har vi brug for nye kræfter! - Kom og gør brug af din stemme og være med til at bestemme
vejen frem for Svendborg MTB Klub! Bestyrelsesarbejdet er både sjovt, givende og meget uformelt med en
flad struktur, der giver plads til alle.
Løbs-og Eventeamet er bl.a. påvirket af afgang af bestyrelsesmedlem, så vi søger nye kræfter. I teamet
organiserer vi forskellige MTB løb i og udenfor klubregi, sommerMTBskole for børn/unge i samarbejde med
DGI, vi arrangerer også diverse sociale aktiviteter som fx sommerfest, klubaftener og ture til andre spor i DK
og udland samt ture til fx MTB løbet i Blåbjerg. Vi samarbejder og koordinerer med DGI og DAI ifm. deres
arrangementer lokalt.
Hvis man har lyst til at være med i teamet og til at løfte disse opgaver, har ideer til nye arrangementer eller
lignende, så skriv gerne til Jette Sielemann, Løbs- og Eventteamets tovholder på mail
jette.sielemann@gmail.com

Holdtræning - sæsonstart og afslutning før sommerpausen:
Mandag den 28. marts starter de ugentlige træninger op igen. Hvis ikke andet er nævnt under det enkelte
hold på hjemmesiden/holdtræning, så mødes vi altid på parkeringspladsen ved Svendborg Efterskole,
Skårupøre Strandvej 3.
Vi har sidste træning på de enkelte hold inden sommerpausen i uge 25.
Onsdag den 22. juni laver vi en fælles sommerafslutning for alle hold. – Vi mødes på parkeringspladsen ved
efterskolen kl. 17 og cykler ud i hold på en mindre rundtur for derefter at mødes ved Christiansminde kl. 18,
hvor vi griller ”en af de frække fra Langeland” og får en sodavand. Kl. 19 takker vi af og ønsker god sommer.

Sociale arrangementer i marts-juni:
Søndag den 6., den 13. og den 20. marts laver vi fælles træningsture for M/K holdene. – Turene er åbne for
alle, også udenfor klubben. – Turene skal bl.a. være med til at give folk, der overvejer at starte i klubben, en
mulighed for at få sat ansigt på os andre og få en snak om, hvad vi kan tilbyde i klubregi. Samtidig har vi
andre mulighed for at finde cyklen frem fra vinterhi og lige lande i sadlen, så vi er klar til sæsonstart.
Turene går til Thurø, rundt Brændeskov og den sidste vil være en tur alla mini-bissen, hvor vi kører lidt
ekstra højdemeter og en del af sporet i Hallingskoven. Alle ture er ca. 25 km. – De bliver slået op i
begivenheder på Facebook og på hjemmesiden under nyheder.
Søndag den 27. marts laver vi et åbent arrangement for børn og voksne udenfor klubregi, der vil prøve at
køre MTB på spor. Det kommer til at foregå på en del af blåt spor med udgangspunkt fra sporstart ved
Hallingskovvej. Se mere info i begivenheder på FB og i nyheder på vores hjemmeside i starten af marts.
Fredag den 13. maj – Store Bededag afholder klubben vores store MTBløb ”Bissen”. I 2018 vandt Bissen
en Bike Award for årets cykelevent i Danmark. I 2019 deltog 800 glade MTB´er, – i 2020 og 2021 måtte vi
aflyse pga. Corona, men nu er vi klar igen til at skyde starten i gang på Danmarks fedeste MTB løb.
- Vi skal bruge rigtig mange hjælpere for at få så stort løb på hjul, og der er mange forskellige opgaver, som
skal dækkes ind. - Stemningen før, under og efter er helt speciel både ude på ruten og i stævneområdet, og
det er en helt særlig oplevelse at være hjælper ifm. med arrangementet.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage som hjælper i Bissen, da det giver et fedt sammenhold i klubben, der i
lang tid efter giver ringe af positivitet i klubben. Hør gerne familie og venner, om ikke de vil hjælpe til også!
På dette link: https://forms.gle/9MTAvxNxdw8xAokUA kan I allerede nu gå ind og melde jer til konkrete
opgaver ifm. arrangementet. - Jo flere frivillige hjælpere vi kan få trommet sammen, jo færre skal vi købe
ind fra andre foreninger/klubber for at løfte de mange opgaver, hvilket i den sidste ende giver større
overskud til klubben, som vi alle får glæde og gavn af.
– Mere info kan også findes på vores hjemmeside under ”Bissen”, på Bissens egen Facebookside og i
særskilt nyhedsbrev, der bliver sendt ud i marts samt via begivenheder på vores hoved Facebookgruppe:
https://www.facebook.com/events/5107747135955467
Lørdag den 11. juni afholder vi vores årlige sommerfest for store og små med sjove konkurrencer og god
mad. Som sidste år vil man kunne tage kæresten, konen, manden og børnene med, så familien derhjemme
kan være med i løjerne og få sat ansigt på nogle af dem, som vi taler om derhjemme efter træning i skoven.
Arrangementet er fra kl. 17-23. – Mere info følger på Facebook og via mail!

Vi glæder os til at se nye og gamle ansigter ude på sporet og til vores træninger, og
vi håber, at mange vil deltage i vores arrangementer her i foråret.
Med venlig hilsen
Bestyrelse for Svendborg MTB Klub

