
Beretning fra MTB udvalget 2019 
 
Året 2019 blev året hvor “junior MTB” gik i luften.  Et mindre hold MTB Ryttere tog på trænerkursus hos 
DGI primo april. Søndag den 28. april holdt vi åbent hus, hvor ca. 15 juniorer (i alderen 8-16 år) mødte op 
med deres familier. Vi påbegyndte herefter 10 ugers søndagstræning, hvor de unge både lærte teknik, 
kørsel i terræn og kammeratskab. Det hele blev leveret af et pænt stort hold MTB`er. Stor tak til Karsten, 
Torben H., Torben M., Maybrit, Mads, Nicolai og Finn for en fantastisk flot indsats og positiv tilgang ved 
opstart – og stor tak til alle hjælperne i klubhuset, der har serviceret os om søndagen. 
 
Vi er et pænt stort hold MTB ryttere som stadig træner med de unge – dog nu uden tekniktræning. Søndage 
kl 11.00 er der altid MTB junior kørsel og vi er altid mindst 2 MTB ryttere, der kører med dem. 
Søndagstræning slutter altid med lidt hygge i klubhuset (der serveres kage, pølser, nudler eller hvad vi nu 
har på lager).  
 
Vi har udvidet klubben med 10 nye MTB juniorer og da flere af dem har taget familien med, har vi faktisk i 
2019 fået ca 22 nye medlemmer. 
 
 Vi har her henover vinteren stadig 2-4 juniorer, der kommer og kører hver søndag, men vi har en 
formodning om, at der dukker en del op igen til foråret, når de øvrige vinteraktiviteter i Skagen ikke fylder 
så meget i de unges kalender. Vi har planer om at starte et nyt MTB junior hold op her til foråret og håber 
flere nye kommer til. 
 
Ved DGI vintercup #1 deltog ca 175 ryttere – heraf var der faktisk 6 juniorer og 8 voksne af vores egne 
medlemmer der deltog. 
 
Der blev også forsøgt opstart af et “rent kvinde” MTB hold primo juni. Til første træningsdag kom der ca 20, 
men desværre gik det hurtigt ned ad bakken med fremmødet. En del træningsdage med dårligt vejr samt 
en forestående ferieperiode tænkes som en del af årsagen. Vi har dog fået 3-4 nye medlemmer på “kvinde 
holdet”. Det er endnu ikke besluttet om vi prøver igen – men vi tænker, vi måske skal prøve at finde en 
anden indgangsvinkel til at få flere piger med på MTB. 
 
Til såvel junior MTB`erne samt opstart af kvindeholdet, har vi haft en rigtig god aftale med Michael fra Fri 
Bike shop, hvor vi har lejet cykler til de nye ryttere. Udgiften hertil er blevet dækket igennem det sponsorat 
vi modtog fra Skagen Havn i 2018. Desuden fik vi jo ufrivilligt skiftet klubbens MTB`er. Så vi har nu 4 cykler, 
der kan lånes, hvis man vil have en gæst med ud og cykle en dag – hvis man ellers husker at gøre dem rene 
efter brug. 
 
Efteråret har været lidt vådt – måske nærmere meget vådt. Det har gjort sporet nærmest “Ikke farbar”, 
hvilket helt sikkert også har holdt en del væk fra kørsel. 
 
Visioner for det kommende år: 
Vi vil gerne i dialog med “skoven” om de fremtidige muligheder for MTB spor/ruter – set ud fra de 
udfordringer vi har fået i skoven efter den omfattende træfældningen og regnen. 
 
Vi vil arbejde på at få et nyt hold om at køre “ Gamle mænd på Jernheste” – et hold for de der ønsker at 
cykle MTB, men ikke nødvendigvis på spor og ujævnt terræn, men mere på grus og asfalt stier. 
 
Ovenstående kunne måske også blive interessant for andre rytter – og ikke kun “de gamle mænd” – 
heruden flere kvinder.. 
 



Finn og Ronnie tager til mødet med DGI her i februar med henblik deltagelse i MTB Juniorløb, som afvikles i 
perioden maj – oktober. 
 
Ronnie/23.01.20 
  


