Novemberløbet MTB – FSM og Outdoor Sydfyn
Lørdag, den 9. november 2019
Her kommer en kort beskrivelse af Novemberløbet.
I ugen op til start havde vi i FSM – Povl og jeg, samt Outdoor
Sydfyn – Rico og Claus, lagt en plan for nogle ruter til
Børneløbet og Voksen løbet.
Samtidig havde vi vedtaget, at klubhuset skulle være
omdrejningspunktet for Novemberløbet.
Børneruterne lå tæt på skoven omkring klubhuset, en kort rute
til de 6- til 8 årige , og en lidt længer til de 9- til12 årige.
Ruterne var dækket godt ind med vejviser poster.
Til starten kl. 9 var der 8 børn klar til at køre de 25 minutter +
en færdig omgang.
Der var stor forældre opbakning under hele løbet.
Målet lå ved klubhuset og publikum fik set rytterne mange
gange.
Podiet var ved klubhuset, og alle børn fik en MTB medalje.
Ved klubhusets hovedtrappe, havde vi rejst de 3 telte, som tog
sig af kage, saft, kaffe, frugt (gratis) og et pølse telt med øl og
vand. Klubbens cykel-damer havde bare styr på området.
Voksen starten gik kl. 10,06 fra klubhuset, og blev kørt som en
slags Marster med Rico i front. Vi havde af Bikuben Fonden
fået tilladelse til, at køre op forbi stalden ad den brede vej og
ud til Odensevej.
Der var 70 rytter i feltet, vi var godt dækket ind med
trafikposter + 2 Hj-politi, samt skiltning. Overkørslen fra
Svanninge Bjerge til P-pladsen i Svanninge Bakker tog 3
minutter, og der var ingen trafik problemer.

Målet lå ved flagstangen/talerstolen på toppen af Svanninge
Bakker. Der blev kørt i 90 minutter + omgangen.
FSM havde 2 x poster på ruten.
Når rytterne var kommet i mål, og havde fået væske og noget
MTB snak, kørte de tilbage til klubhuset, omklædning og
cykelvask, og en tur i forplejningsteltene.
Der var almindelig enighed om at Novemberløbet er et godt
MTB løb !
Podiet var ved forplejningsteltene. Rico tog sig af voksen
klasserne, og de tilsvarende præmier. Jan fra FMK/Outdoor
Sydfyn tog sig af tilmeldinger og resultatlister, alt dette gik
som smurt.
Vi var færdige med at nedtage ruterne og pladsen kl. 13,15
Løbet var gået godt, dog manglede der flere ungdomsrytter og
i særdeleshed en stor del voksenrytter.
Så vi i cykelafdelingen, har noget at arbejde med til løbet i
2020
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