Årsberetning MTB 2017
29. jan.
1. afdeling af Powercup i Sollerup, som vi stod for. Mange gode hjælper og ros fra rytterne med service og
grill pølser bagefter.
29. april.
Se skoven springe på ud på MTB Ca 20 med social hugge og pizza/rødvin bagefter.
15 juni.
Svanninge fugleskydning. MTB satte en lille bane op torsdag eftermiddag/ aften til børn. Ca. 8-10 fra MTB
klubben underviste og fortalte om MTB.
Det var godt besøgt.
24. jun.
Klubmesterskab, første gang for MTB. I Piptorn. Det var kun herre der stillede op
Bo Andersen blev klubmester, stærkt forfulgt af Niels Karnøe. Der var 4 herre, Morten Ravn og Michael
Jeppesen, Sebastian i unge 12 år.
Fællesspisning bagefter, flot fremmøde.
20. aug.
Outdoor - flot fremmøde fra MTB afdelingen.
24. aug.
Event firma optima trælast. Det var en torsdag, men trods det var der 5-6 der meldte sig
( 2 stk. tog en feriedag for at deltage, der var jo gode penge til klubben idet, som de sagde) for at hjælpe
med sporfremvisning og hygge.
28. okt.
Løvfaldstur. Ca 15-18 deltager. 10 til spidsning og hygge bagefter.
4. nov.
Sporfremvisning for spor konference på Faaborg fjord. 6-8 stk, fremviste det orange spor og Piptorn. Og
søndag oplæring af nye måde at bygge spor på.
18. nov.
MTB løb. Desværre ikke så mange deltager. Kun 68. Men mange hjælpere, og efter suppe i klubhuset, blev
der vedtaget der skulle laves en drejebog for MTB løbet, så man fremadrettet husker alt. Kirsten, Peder,
Stefan og Jytte har lavet en.
24. nov.
MTB for kvinder, sammen med outdoor Signe Pardorf.
Ca 25 kvinder trodsede det dårlige vejr, og kom til undervisning af Thorbjørn Kristensen. Kaffe og kage
bagefter i klubhuset.
Der har været træning tirsdag og torsdag fra klubhuset.
Bo og Stefan har stået for træningen.
Lørdag er der blevet kørt spor, og søndag længere social tur.

Foruden dette har der i sporbyggerlauet, været mange arbejdsdage, med vedligehold af orange spor og
opbygning og vedligehold af Piptorn.
Thomas Greve har oprette et MTB kids træningshold søndag.
Stefan, Thomas, Bo og Lars har dialog med naturturismen og Søren Strandgaard fra naturstyrelsen Sollerup,
ang. bygning af teknikbare og graduering af spor.
Først på året var der forberedelse på teknikbane, hvor Dirt Builder mærkede banen op, men det gik lidt stå,
da naturstyrelsen havde lidt rettelser til banes niveau.
Der arbejdes stadig på en god løsning, så der kan startes op, når jorden igen er frostfri.
Jytte Højmark

