
MTB for vilde og voksne piger

Formandens beretning 
Generalforsamling den 2. september 2020

En anderledes og underlig tid for hele verden og dermed også en 
meget anderledes sæson for vores mtb klub. 
COVID19 har siden den 11. marts været en modspiller – en modspiller 
vi har og skal have respekt for. En modspiller, der udsatte vores 
sæsonstart til den 13. maj. Sæsosonstarten blev også med en række 
Corona regler, hvor vi bl.a. blev delt op i grupper på MAX 10 eller der 
under. Der var også forskellige mødesteder og starttidspunkter. Alt 
sammen for, at passe på hinanden og det gør vi stadig.

Pr. dags dato er er vi 35 vilde mtb tøser på medlemslisten.

Igen i år, har vi planlagt spændende events – nogle er blevet aflyst pga
Coronaen og andre er blevet afholdt. 
Vi har holdt fast i vores Tøse-tam-tam og stadig med sund Corona 
fornuft.
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Maj
• Stjernetour de Grindsted den 2. maj blev aflyst. 
• Sæsonstart og Tøse-tam-tam på min terrasse med Corona afstand.
• Vores 50/100 km ”Billund rundt” blev den 16. maj gennemført. 
Juni
• Tøse-tam-tam og sommerferieafslutning på Bellinis. Her blev spist, 

snakket og hygge. Helt sommerferie blev det ikke til, da der på 
vores FB side, blev aftalt ture – herligt ☺

• Hærvejsløbet den 27. juni blev aflyst. 
Juli
• Sommerferie….. og dog ☺ Her blev der alligevel aftalt ture om 

onsdagen.
August
• Den 5. august var vi igen klar til vores mtb ture om onsdagen og 

vejret var fantastisk.
• Den 21. august bød på MTB hyggetur med overnatning i shelter og 

pizzabagning i Vorbasse – igen en super-duper hyggelig mtb event. 
Igen grundet Coronaen, var konfirmationer flyttet fra maj til august,
så en del af deltagerne, måtte springe overnatningen over, så de
kunne nå festerne om lørdagen.

Jeg er sikker på, at vi gentager succesen og meget gerne igen på
shelterpladsen i Vorbasse.
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Vi har flere planlagte mtb events på programmet: Vi har bl.a. en tur til 
Mørkholt med Karen den 20. september og en tur til Rørbæk Sø med 
Birgitte den 4. oktober. 

HYGGE-TAM-TAM den første onsdag i måneden har stadig det formål, 
at alle niveauer samles til en eller anden form for hygge. Det er en 
rigtig god og hyggelig måde at være sammen på udover mtb-turene, da 
vi får endnu mere tid til at snakke og grine sammen, som er et af 
klubbens vigtigste formål.

I år, når vintertiden melder sig er der ikke planlagt fælles vintertræning. 
Om det kommer med på programmet igen eller om vi finder på noget 
andet, det må tiden vise. 

VinterCup skulle have startet til november, men er blevet aflyst i år.

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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