
MTB Novemberløbet 2018 

Så skulle vi til at planlægge Novemberløbet 2018.  

Novemberløbet 2017 blev ingen succes, der var 68 deltagere, vel nok 
det laveste i løbets lange levetid.  

Konklusionen i det nye cykeludvalg blev dog, vi laver også løb i 2018. 

Vi gik i gang med planlægningen, et par af os kom med et forslag til en 
ny rute, hvor MTB Novemberløbet startede fra klubhuset. Pointen var at 
bruge klubhuset som samlingspunkt. Vi fik tilladelse fra Svanninge 
Bjerge. Problemet var, at vi skulle over Odensevej ved Skovlyst, kunne 
det løses? 
Vi kom dog ikke så langt, da Stefan og Jytte var gået i gang med diverse 
ansøgninger og fået positive svar, så Novemberløbet skulle afvikles i 
2018 på de gamle betingelser. 
Løbet blev annonceret på Hjemmesiden, der blev lavet plakater, flyers 
med mere. Tilmelding til løbet blev ligeledes etableret på Hjemmesiden, 
så nu kunne de der var interesseret tilmelde sig. 
MEN tilmeldingen var meget sløv, 8 dage før løbet havde vi bange 
anelser. 
Havde vi fejlet vores vurdering ! NEJ, NEJ nu gik det stærkt lige før det 
blev den 15. november var der 80 tilmeldte, og da eftertilmeldingen var 
slut på selve løbsdagen, var der i alt 98 tilmeldte ryttere. Hurra, Hurra.  
 
Tilbage til planlægningen. Vi fik spurgt en del MTB folk om de ville 
hjælpe, alle var positive. Så fredag den 16. november blev ruterne sat op,
lørdag den 17. november, morgenmøde i klubhuset kl. 07,30, derefter til 
arbejdet med at lave mål og startområder klar, så alt kunne være på 
plads til første start kl. 10.  

Et par dage før løbet får Povl den ide, at lave et lille spørgeskema, som 
rytterne kan udfylde, om hvad de syntes der var godt eller mindre godt 
ved Novemberløbet, eller komme med indput til ændringer. 
Somme tider er det måske godt med andres syn på tingene. 
Noget som gav mange tilmeldinger var nok, at vi havde ændret start 
tidspunktet til om formiddagen. 

Næsten alle udfyldte skemaerne, så nu skal vi se hvad de har skrevet, 
når vi laver en evaluering på Novemberløbet, for at se hvad vi kan gøre 
bedre næste år, og måske øge antallet at MTBer til næste år. 



Vi fik for øvrigt megen ros for det flotte vejr på dagen!!!  Ligeledes fik vi 
ros for at havde ryddet sporet, så det var godt at køre på. 

Vi var færdige med oprydning, nedtagning kl. 15, så alt så ud som før. 

Vi mødtes derefter i klubhuset til varm kakao og boller med ost og 
pålæg, så for os hjælpere var det fint at kunne afslutte en god dag, i højt 
vejr, set i forhold til tidligere år hvor det blev sent og mørkt.  

Der skal lyde en stor TAK til alle som hjalp med at afvikle 
NOVEMBERLØBET

Vi ses til næste Novemberløb Povl.

 


