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Hej #navn#

Velkommen til årets første nyhedsbrev.

Du modtager her årets første nyhedsbrev, hvor du vil kunne læse mere om den afholdte generalforsamling 2018, nyt 
omkring vores MTB ture/træninger, status på det nye klubtøj samt kommende større klub-arrangementer.

Har du informationer som du synes skal med i et af de kommende nyhedsbreve, er du meget velkommen til at kontakte 
bestyrelsen på kontakt@sponzmtb.dk

Generalforsamling 2018 og bestyrelsen 2019.

Onsdag d. 30. januar blev der afholdt Generalforsamling i klubben, hvor 25-30 medlemmer havde fundet vej til Sponz 
MTB Center hvor mødet blev afholdt.
 
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden og hvis du ikke allerede har læst referatet fra generalforsamlingen, kan du 
læse det her. 

      
 
Der var flere forslag oppe på generalforsamlingen, og ud af dem var der 3 forslag som det blev besluttet at arbejde 
videre med, dette var:

1. Medlems hvervning.
2. Sikre udvikling af trænere/guides.
3. Unge/børne området.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der dannet et udvalg til det videre arbejde som består af Hans Henrik L., 
Thomas O. og Stig B. og denne gruppe fik effektivt og hurtigt udarbejdet et oplæg.
 
På bestyrelsesmødet onsdag d. 13. februar præsenterede Hans Henrik oplægget for bestyrelsen og det var så 
overbevisende og positivt at bestyrelsen enstemmigt godkendte oplægget.
 
En del af udvalgets oplæg er at klubben indgår et tæt samarbejde med DGI og at vi bruger deres viden og ekspertise via 
deres "Vækstpakke" som er en del af "Bevæg dig for livet" konceptet. Læs mere om vækstpakken her. 
 
Udvalget og Camilla B har efterfølgende haft første møde med DGI hvor det blev besluttet af DGI via vækstpakken skal 
hjælpe os med vækst og fastholdelse af medlemmer samt skabe de helt rigtige rammer for fremtiden i Sponz MTB klub.
 
På samme møde blev det også besluttet at afholde en workshop d. 25/3 hvor en lidt større gruppe af vores klub 
medlemmer skal være repræsenteret. Denne gruppe er efterfølgende blevet dannet og består af Darko K, John N, Lars 
B, Lars C, Hans Henrik, Thomas O, Camilla B og Stig B.
 
På workshoppen kommer denne gruppe til at arbejde med klubbens værdisæt, hvem vi er og hvem vil vi være, hvilke 
tilbud der skal være til medlemmerne, hvilken struktur ønsker vi i klubben og i hvilken retning vi vil drive klubben 
fremover. 
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Det bliver en spændende workshop og lige så snart vi er kommet lidt længere i forløbet med DGI, vil du få yderligere 
information.
 
På bestyrelsesmødet i februar blev det også besluttet at klubben fremadrettet vil være Basis klub igennem DCU. Da vi 
ikke længere er moderklub for Amaton og pga. den høje pris som Elite klub (8000,- pr. år) er det ikke længere reentabelt 
for klubben at at være tilmeldt elite status. 
 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 10 april, så husk at hvis du har et emne, som du synes at bestyrelsen skal 
behandle er dit input meget velkomment. Du kan sende dit input til kontakt@sponzmtb.dk 

MTB tur/træninger.

Klubben har hen over vinteren kørt med vores faste ture/træninger tirsdag, torsdag og lørdage, når vejret og forholdene 
har tilladt det.
Det er der en del medlemmer der har benyttet sig af og vi har ofte kunne dele os i flere hold der har kørt tur i 
skoven. Super hyggeligt og med til at holde formen ved lige i vinter-perioden (også selvom vi nogle gange har kunne 
nyde kage og andre lækkerier efter turen) 

Nu er vinteren forhåbentligt ved at være ovre, og vi har allerede kunne nyde de første strejf af forårs vejr, og når vi skifter 
til sommer-tid d. 31. marts, er det lyst så længe at det ikke længere er nødvendigt at køre med lygter, jubii.
 
Torsdags-ture.
Som noget nyt vil vi hver anden torsdag flytter vores ture ud i andre dele af Nordsjælland for at prøve nye spor. Det kan 
varmt anbefales at tage med på disse ture, da du her får mulighed for at prøve nogle andre skove og spor med nye og 
sjove udfordringer. Vi har allerede besøgt Tisvilde Hegn, Hareskoven og Djævlesporet i Lystrup Skov.
 
Sponz MTB klub i vest.
Fordi medlemmerne i klubben spreder sig over et stort geografisk område, og da Hillerød motorvejen ikke altid er lige 
spændende at bevæge sig ned på om eftermiddagen, er der en lille flok der vælger at arrangere ture længere nede 
sydpå. Vi kalder det ”Sponz MTB klub i vest”, og området vi kører i er Hareskoven. Som regel kører vi om torsdagen kl. 
17.30 og som oftest med udgangspunkt fra en af p-pladserne på Skovlystvej.
Vi kalder det ikke træning for, det er det ikke, det er istedet en køretur på et par timer, hvor kæden holdes præcis så 
stram at alle kan være med – så kombardo  

Der er efterhånden lavet rigtig mange forbedringer på sporene i Hareskoven, så der er mulighed for at køre på det ene 
lækre spor-stykke efter det andet, f.eks der her:
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Du kan følge med i torsdags turene i vest via klubbens FB gruppe.
 
Lørdags-ture.
For at vores børne-gruppe også får mulighed for at se noget andet end Gribskov vil vi, den sidste lørdag i måneden, 
flytte vores lørdags-ture ud til andre skove i Nordsjælland. Her er der MTB-tur for alle børn, forældre og voksne 
medlemmer. 

Første udflytter-tur blev gennemført lørdag d. 26. januar hvor turen gik til Tisvilde hegn og på anden tur d. 23. februar gik 
turen til Geelskov, hvor rigtig mange medlemmer havde fundet vej. 
På stemingen og energien der blev lagt for dagen, virkede det som om at alle havde en hyggelig og til tider udfordrende 
dag på sporet i Geelskov. 

 
 
Vores næste lørdags udflytter tur er d. 30. marts og her har Camilla og Lars lovet at vise os deres baghave/skov.
Camilla tager børnene med på en tur rundt i Hornbæk Plantage og Lars tager de voksne med på en tur i plantagen, med 
et smut til Teglstrup Hegn forbi Hammermøllen (her bliver der et lille asfalt transport stykke mellem de 2 skove)



Du vil kunne læse mere om denne tur når den i nærmeste fremtid bliver slået op i vores FB gruppe, men sæt allerede nu 
et stort X i kalenderen.

Nyt klubtøj.

Fristen for at bestille det nye klub-tøj udløb, med en uges forlængelse, søndag d. 24 februar. 
Der er en del medlemmer som har benyttet sig af muligheden for at købe det nye lækre klubtøj, og der var livlig 
diskussion om bl.a. størrelser, modeller osv. de dage hvor tøjet kunne ses og prøves.

 

Ialt er der i denne omgang bestilt 68 stykker tøj, og produktionen er nu gået igang med en forventet levering i uge 17, så 
det bliver lige omkring påske. Det bliver spændende at se det nye flotte tøj i virkeligheden.

Hvis du ikke nåede at få købt klub-tøj i denne omgang, vil der blive mulighed for at bestille tøj på et senere, endnu ikke 
fastlagt, tidspunkt.
  
Her er lidt billeder af det nye tøj og du kan læse mere på Bergamo's hjemmeside.

 

 

Kommende større klub-arrangementer.

https://mbergamo.dk/


Søndag d. 24 marts.

Alle Sponz børn er inviteret til en tur i X-jump i 
Skovlunde hvor vi mødes kl. 10.30.
 
Læs mere og tilmeld jer her på FB. 

 

 

Lørdag d. 4 maj.

Så er der ikke længe til at det er H12 tid.  

Der er indtil videre tilmeldt 11 hold og 2 solo-ryttere, så 
alt tegner på at vi igen i år får en dejlig, hyggelig og 
sjov dag i skoven.

Du kan stadig nå at tilmelde dig/dit hold her.

Følg den officielle H12 FB side her.

 

Bededags-ferien d. 16-19 maj.

Så går turen igen til Slettestrand feriecenter og deres 
lækre MTB spor.
Der er allerede tilmeldt 26 voksne og 9 børn, så vi er 
sikker på at det bliver endnu en hyggelig tur til det 
nord-jyske for hele familien.

Tag fat i Camilla B, for at høre om der skulle være 
plads til dig også.

Læs mere om turen her. 

 

Uge 36 - første uge i september.

Skriv jer bag øret at klub-turen til udlandet i år går til 
Tjekkiet i uge 36, nærmere området der hedder Pod 
Smrken.
Jan Flinck og 4 andre fra klubben var der i august 
2018, og det kan virkelig anbefales. 
Men for lige at finpudse tager Jan Flinck derned sidst i 
april, så vi er sikrer på at sengene er redt og klar. 

Læs mere om området her.

  
 

Her er et par web sider, hvor du kan finde mere information om MTB-løb/spor.

MTB løb, events og arrangementer, læs mere her. (tjek det nye design ud)

Spor-guide med oversigt og test af spor i Danmark, læs mere her.

https://www.facebook.com/events/1011912242338119/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qfyNHE83rd1NmclAiKdciAIV0RYPqveQVWuOg25OMMY/edit?fbclid=IwAR3wpeK4IxHFuyREx3Gx3rQ8ifiA8DBY8O8k-U1eDCZvblnaOXsWwY9Xc-E#gid=0
https://www.facebook.com/groups/16515859955/
https://www.facebook.com/events/1033616473506895/?event_time_id=1033625216839354
https://www.mtbtravels.dk/pages/pod-smrkem?fbclid=IwAR0zij5mpMUFufVmtHaUCK3Wdg4kieHIu-zwgab8TLfJxRu9k0HvTWVXU_4
https://mtbkalender.dk/index.html
https://sporguide.dk/


Sammen skaber vi

Mange hilsner fra bestyrelsen.
 
Hold dig opdateret via klubbens facebook gruppe.

https://www.facebook.com/groups/TEAMSponz/

