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Endnu en skøn, men anderledes sæson start, hvor klubben blev 5 år,
som blev fejret med flag, fødselsdagssang og mtb-kagekone.
Det blev også en start, hvor vi havde givet vores begynderhold ny
fokus. Det viste sig, at være en god ide, da der kom mange nye
medlemmer til.
Pr. dags dato er er vi 34 vilde mtb tøser på medlemslisten.
Den store forskel fra sidste år på vores hold er, at vi i år, har valgt, at
have en fast by rute de to første onsdage i måneden for
begynderholdet og med den samme holdkaptajn. Her bliver trænet lidt
”lær din mtb at kende”, kørsel på forskelligt underlag, svingteknik, lidt
bakker og så bliver der selvfølgelig også tid til hyggesnak.
Vi har også valgt, at holde vores tøse-tam-tam den første onsdag i
måneden, da der så vil være en naturlig ”hvem-er-hvem” for nye som
gamle medlemmer.
Vi har igen haft spændende events på programmet.
April
• Vi har haft tekniktræning med Tina til stor glæde for både nye som
gamle medlemmer.
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Maj
• Deltagelse til MTB Stjernetour de Grindsted, hvor vejret i år viste
sig fra den pæne side, med knap så meget vind, som sidste år. Igen
var det en fin mtb rute, som helt sikkert her efterfølgende er en
god træningsrute til en længere mtb tur.
Juni
• Kyst til Kyst (Vejle til Vejers/Starup-Tofterup til Vejers) var igen en
succes, som blev sluttet af med lidt godt at spise i Vejers.
Da eventen ikke bliver tilbudt til næste år, skal vi måske selv
overveje at lave vores egen fra ”Kyst til Kyst tur for de vilde mtb
tøser”?
• Hærvejsløbet var igen et super mtb løb, hvor vi havde deltagere på
både 60 og 110 km ruterne.
I år var ruten afmærket og der var ikke brug for gps’en. Depoterne
var igen helt i top og turen over målstregen og på den røde løber
igennem Viborg gågade, tåler en gentagelse til næste år.
Juli
• Sommerferie….. og dog  Her blev der alligevel aftalt ture om
onsdagen.
August
• MTB hyggetur med overnatning i shelter og pizzabagning i
Vorbasse.
Mon ikke, at det skal gentages igen i nogle shelters i et andet
område?
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HYGGE-TAM-TAM den første onsdag i måneden har det formål, at alle
niveauer samles til en eller anden form for hygge. Det er en rigtig god
og hyggelig måde at være sammen på udover mtb-turene, da vi får
endnu mere tid til at snakke og grine sammen, som er et af klubbens
vigtigste formål.
Når vintertiden melder sig eller det bliver for mørkt, så er der igen om
onsdagen fra ca. den 1. november tilbud om ”hold-kroppen-mtbvedlige-hen-over-vinteren-sammen-med-nogle-skønne-mtb-tøser”
VinterCup kører igen hen over vinteren fra november til og med marts.
En rigtig spændende mulighed for, at se mange andre områder og
samtidig få testet orienteringsgenet og paratviden.
Vi håber, at I alle fortsat vil være med til, at vi er den bedste mtb tøse
klub med mtb ture, god energi, grin og masser af hygge.
Vi ses på mtb’en.
Heidi Munkgaard Schmidt
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