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Igen i år, har vi haft en skøn mtb sæson og vejret har igen budt på
mange sjove, hårde og hyggelige solskinstimer på mtb’en – og
selvfølgelig i særdeles godt selskab.
I år er vi 37 mtb tøser på medlemslisten. Igen har det virket godt med
fokus på de nye medlemmer de to første onsdage i måneden plus tøsetam-tam er blevet flyttet til først på måneden, så de medlemmer
kunne blive godt taget i mod af alle fra start.
Vi vil stadig gerne anbefale, at der køres mere end en gang mtb i ugen
– specielt for nybegynderne – så der hurtigere kan rykkes op på sanse
og/eller puls holdet.
Igen i år, var der en flok skønne mtb quinder ude at få luftet klubtøjet
på den varierede mtb rute til Hærvejsløbet. Og igen, igen, igen en
kæmpe oplevelse at være sammen og ikke mindst at køre igennem
Viborg by på den røde løber op til den store plads.
Trods sommerferie i juli måned, blev mtb luft og flere opslag poppede
op med ”har du også lyst til en mtb tur”, så er jeg klar…
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I forbindelse med vores indendørs vintertræning, så er vi desværre
blevet faktureret for leje af lokale. Der har været mange snakke og mail
fra mig til kommunen og hallen, men desværre var der ikke andet at
gøre, end at betale ved kasse et. Det er heldigvis ikke noget der vælter
klubbens budget og vi vil stadig – så længe i ønsker det – tilbyde
vintertræning.
Billund Kommune er blevet kontaktet om medlemskab som forening –
hvilket vi troede at vi allerede var – men nu sender vi ind på ny, så vi
kan få lokaleleje til en god pris. I hører nærmere, når vi ved mere her
om. Hvis vi ikke godkendes, så er det muligt, at vi kan træne på Billund
Skolen.
Det er fedt, når der udover vores planlagte events, bliver budt ind med
ekstra ture. Karen har bl.a. budt ind med en tur den 22. september,
som går fra Billund til Mørkholt Hage ved Vejle Fjord - en tur på ca. 55
km i fantastisk natur.
Husk også tilmelding til vores mtb og wellness tur den 6. oktober til en
tur på Bordrup mtb sporet og efterfølgende en tur i wellness hos
Hvidbjerg Kur og wellness.
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.
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For en få vores onsdags mtb ture til at køre efter planen, har vi
heldigvis en flok holdkaptajner, som på skift byder ind med både ture
vi har kørt før og helt nye ture. Vi vil gerne sige tusind tak for, at vi er
en klub, med en flok fantastiske mtb quinder, hvor vi hjælper hinanden
på bedste vis.
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
Formand
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