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Vi kunne ikke vente og vejret var mtb-vejr, så vores sæson startede
allerede den 15. marts i år
Nye medlemmer kom igen til, så pr. dags dato, er vi 30 mtb tøser på
deltagerlisten.
Vi har nu kørt et års tid med tre niveauer; et BEGYNDERhold, et
SANSEhold og et PULShold, hvilket har fungeret okay, men vi kan helt
sikket altid blive endnu bedre.
Vi har været rigtig gode til at køre om onsdagen, hvor rigtig mange er
mødt op. Det kniber lidt mere med søndagene, så mon ikke, vi skal
have et nyt mål at træne imod eller have en snak om, hvordan vi skal
gøre fremadrettet.
Vi har mange spændende events og måske for mange?
I år, havde vi bl.a. valgt en kortere tur her hjemme i lille DK i stedet for
en tur til et mere eksotisk og bakket sted som f.eks. Harzen, som vi
besøgte sidste år.
Desværre var der ikke så mange, der af flere årsager, kunne deltage. Så
måske vi skal have en tur ”i støbeskeen” til et sted langt væk og i flere
dage?
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April måned bød på Tekniktræning på Grønholt sporet. Et super sted,
som helt sikkert tåler en gentagelse.
I maj måned blev afholdt vores lokale MTB Stjernetour de Grindsted,
som i år for første gang, bød på en mtb rute. En super rute, som er en
god træningsrute til en længere mtb tur.

Juni måned bød på to løb/ture;
Fra kyst til kyst (Starup-Tofterup til Vejers og et par stykker fra Vejle til
Vejers). Det var en rigtig god tur hvor vi, mere eller mindre, passede os
selv godt hjulpet af en planlagt gps rute. Løbet/turen var gratis og med
fokus på, at få en fantastisk tur igennem et natur område, som vi kan
være ganske stolte af, men samtidigt, råbe op om problemet
OVERVÆGT og hjælpe de mennesker!
Jeg kan næsten med sikkerhed sige, at vi er mange, der allerede har
meldt, at vi gør det igen til næste år, hvor datoen er den 9. juni 2018.
Det andet løb, som vi deltog i for anden gang, var Hærvejs mtb løbets
60 km rute fra Engensvang. Det var igen en fed oplevelse for alle
deltagerne. Ruten var i år igen via gps og super godt mærket af
alligevel. Turen bød på en lækker lille sløjfe med et fedt singletrack,
inden vi igen var på både grus og vej. Igen blev vi mødt med den røde
løber og klapsalver fra en masse tilskuere – det var da noget vi kunne
li’  Dette løb tåler helt sikkert også gentagelse og
træning op til.
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Så kom sommerferien, hvor vi i juli – ifølge planen – holder
sommerferie i klubben.
August – efter sommerferien – har allerede budt på flere skønne
sensommer-onsdags-mtb-ture, hvor der næsten hver gang, har været
kørt med tre hold.
HYGGE-TAM-TAM den sidste 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.
Høstfesten er blevet droppet og i år erstattet af en kombi mtb og
wellnes tur til Hvidbjerg camping. Det glæder vi os rigtig meget til.
Når vintertiden melder sig eller det bliver for mørkt, så er der igen om
onsdagen fra ca. den 1. november Cirkeltræning i Enggårdshallen.
VinterCup er igen på programmet og i år har vi fornøjelsen at
planlægge en af turene sammen med BICM. Datoen er den 7. januar
2018, hvor vi får brug for hjælp til forskellige opgaver til løbet.
Tak for jeres altid dejlige energi, grin og hygge på vores ture.
Vi ses på mtb’en.
Heidi Munkgaard Schmidt
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