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Den 30. marts 2016 kl. 17.30 blev mtb sæsonen skudt i gang. Nogle
kom ud af hi, nogle fortsatte hvor de slap og nye medlemmer kom til.
Pr. dags dato, er der 31 voksne og vilde mtb piger på deltagerlisten i
klubben.
Da vores klub forsøger, at tilpasse sig flere niveauer, så tilbyder vi nu;
et Begynderhold, et Sansehold og et Pulshold. Vores halvårlige
køreplan, er hver onsdag tilrettelagt med et forslag til køretur og –sted
samt med en holdkaptajn. Vi synes i bestyrelsen, at vi har fundet nogle
gode niveauer, som giver alle en god oplevelse og ikke mindst hygge på
alle vores mtb ture.

Der er planlagt en række forskellige events i løbet af året og allerede i
april, havde vi den første, som gik til smukke og bakkede Harzen.
Det var en af de ”store” events, da det var en forlænget weekend,
”lidt” længere væk, ”lidt” dyrere og med deltagelse af 15 voksne og
vilde mtb piger. Det var en rigtig hyggelig og udfordrende tur, hvor der
både var plads til at få afprøvet lidt grænser, kondition og teknik ned og
op af bakker samt tid til god mad, afslapning og wellness (med og uden
døde undulater)……
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Maj måned bød på Tekniktræning, hvor Kim igen delte ud af sin mtb
viden og teknik. Vi vil fortsat – hvis det ønskes – tilbyde en gang
tekniktræning i løbet af sæsonen.
Så nåede vi til juni, hvor vi var 16 vilde piger, havde tilmeldt sig til
Hærvejs mtb løbets 50 km rute. Det var en fed dag, hvor vi alle nåede
godt i mål inden regnen satte ind. Ruten var en god blanding af grus,
skov og singletrack og skulle køres efter GPS. Det der med GPS var en
udfordring, da arrangøren havde fået lagt ruten omvendt ind. Der var i
skovområderne sat bånd op som vejviser, men da der samtidig med
mtb løbet var Hærvejsmarch, som også havde ruter med bånd,
resulterede det i nogle sjove og anderledes ”smutveje” efter de
forkerte bånd.
Alle var enige om, at det var et super løb at deltage i og det både som
nybegynder eller øvet. Noget vi sætter pris på i klubben er
forplejningen, og det må siges, at den var helt i top til dette løb. Og
afslutningen, den var helt perfekt med en tur ind igennem Viborg
gågade, hvor den røde løber var lagt ud og vi blev klappet og heppet
frem mod mål. Jeg er ret sikker på, at vi bliver endnu flere til dette løb
til næste år.
Så kom sommerferien, hvor vi i juni – ifølge planen – holder
sommerferie i klubben. Facebook blev dog brugt til aftaler om lidt ture
alligevel.
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Sommerferien er slut og vores næste halvårlige køreplan er klar. Vi er
kommet godt i gang og er klar til, at udfordre de forskellige vejrudsigter
og nyde den smukke natur, skoven og hyggen på vores ture.
HYGGE-TAM-TAM den sidste onsdag i måneden har det formål, at alle
niveauer samles til en eller anden form for hygge. Vi havde bl.a. en
dejlig tur til Vorbasse, hvor Rita og Heidi bød på husly og lækker tapas
og masser af mariehøns. I næste måned er der Mindfulness yoga på
planen. Vi forsøger, at prøve lidt nyt og altid med hygge som det
vigtigste formål.
Høstfesten er lige om hjørnet, hvor vi håber at alle kommer. I år skal vi
på Propellen, som vil diske op med en lækker menu. Underholdning og
hygge står vi alle for, så det kan da kun blive godt.
Når vintertiden melder sig eller det bliver for mørkt, så er der igen om
onsdagen fra den 1. november Cirkeltræning i Enggårdshallen.
Tak for jeres altid dejlige energi, grin og hygge på vores ture.
Vi ses på mtb’en.
Heidi Munkgaard Schmidt
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