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Igen en lidt anderledes sæsonstart…. Usikkerheden er der omkring 
endnu en Corona nedlukning… men nej vel, nu må det godt vende. Når 
det så er sagt, så er vi – i klubben – rigtig gode til, at passe godt på 
hinanden og tak for det.

Pr. dags dato er er vi 22 vilde mtb tøser på medlemslisten.

Igen i år, har vi planlagt spændende events og kun en enkelt aflysning 
med vores 50/100 km tur. 
Tøse-tam-tam fortsætter og er et dejligt input til vores samvær. Den 
første tam-tam var hjemme hos mig med varm cacao og kiks – det var 
dejligt, at vi igen kunne nærme os en mere normal hverdag, hvor vi 
forsigtigt kunne være samlet alle sammen.

Vores sheltertur blev igen en succes uden overnatning og hvor vejret 
var perfekt og pizzaerne helt i top. Turen til Vorbasse var nærmest som 
at være i Afrika på stepperne – men turen gik egentlig bare over 
Frederikshåb plantage og smuk var det. Shelterturen er bare blevet en 
rigtig skøn tilbagevendende begivenhed. 
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Vores klubtrøjer blev igen luftet, rost og kigget langt efter til 
Hærvejsløbet. Et dejligt løb og igen en god oplevelse, hvor der var god 
deltagelse fra klubben.

Så kom sommerferien og vi er jo nærmest lige kommet i gang igen.

Nu har vi en dejlig klubtur til Mørkholt at se frem – en fin tur frem og 
tilbage for dem der kan og har lyst.

Den 8. oktober har vi planlagt en forsinket ”Nytårstaffel”. Det er muligt, 
at det planlagte ”koncept” bliver lavet lidt om, da der desværre er en 
del, der er forhindret i at deltage

Vi kører – efter den planlagte holdplan – frem til efterårsferien, hvor vi 
så igen vil hoppe indenfor til en god gang motion for hele kroppen, 
hver anden onsdag eller hvad vi nu finder på. Der kommer mere 
herom, når vi nærmer os uge 42.

Vi håber, at I alle fortsat vil være med til, at vi er den bedste mtb tøse 
klub med mtb ture, god energi, grin og masser af hygge.

Vi ses på mtb’en.
Heidi Munkgaard Schmidt
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