
Kære medlem

Hermed lidt nyt fra SponzMTB / Bestyrelsen

Siden sidst

Så er det blevet tid til et nyhedsbrev igen. Noget vi fra bestyrelsens side vil prioritere 
højere fremover.
Der er sket meget siden klubben startede for snart 3 år siden. Sponz MTB som blev 
startet af Søren Heissel valgte som bekendt også at åbne en forretning som 
udelukkende sælger og servicerer mountainsbikes, tilhørende udstyr, tøj, og tilbyder 
kunde events.

Af flere årsager valgte vi sidste år at skille Sponz MTB Center og Sponz MTB ad som 
mange nok kan huske. 
Sponz MTB er derfor en lokal forening på lige fod med andre foreninger i Hillerød og 
landet over. Altså en god blanding af glade montainbikere i alle aldre. 
I den forbindelse har klubbens bestyrelse og ejer af Sponz MTB Center, Søren, 
forhandlet en kontrakt på plads vedr. en række anvendelsesmuligheder for klubbens 
medlemmer hos Sponz MTB Center. 
Vi har valgt den model fordi vi mener det er det bedste for klubben, ift. cykelvask ved 
vaskepladsen, adgang til lokalerne og ikke mindst teknikbanen.

Banen er i dag ejet af klubben og et unikt aktiv for klubbens medlemmer. Og derfor 
skal vi også selv vedligeholde den – både køreunderlaget samt arealet omkring den.
Og her håber vi fremadrettet på en hjælpende hånd når den løbende skal 
vedligeholdes.

Klubtøj

Vi skal have nyt tøj i 2018 og vi i bestyrelsen har lidt udfordringer med at finde 
sponsorer til tøjet. Nuværende tøjsponsorer har ikke ønsket at forlænge deres 
sponsorater. 
Her skal det nævnes at flere navne på tøjet aldrig har bidraget til klubbens økonomi. 
Konsekvensen ved ingen eller få sponsorer er naturligvis dyrere klubtøj. Vi har indtil 
videre uden held søgt efter en ”sponsoragent” blandt klubbens medlemmer. 

Vi håber stadig at en eller flere har lysten til at hjælpe.

Bemærk at børn og unge indtil de er fyldt 15 år får en jersey med i deres kontingent. 
Gælder også ved gentegning! Ved fremvisning af mailkvittering for medlemsskab i 
Sponz MTB Center bestilles en jersey.

Trænere og træning

I 2016 gennemførte 6 personer en træneruddannelse som Jes Dabelsteen og Niklas P 
stod for. Det er selvfølgelig ikke nok til ca. 150 mountainbikere, og derfor blev endnu et 
kuld udklækket i 2017. 
Denne gang mere organiseret og med censor til eksamen. Klubben har således valgt at 
betale denne uddannelse for trænereleverne i 2017. 
Det er naturligvis vigtigt og alt afgørende for om træningen fungerer hvad enten man 
er til touring, intervaller, div. teknikker eller bare bunny hoppe, noget vores trænerer 
skal være med til at løfte.



Træningerne ligger stadig tirsdag og torsdag kl 18, og lørdag kl 10 fra Sponz 
MTB.

Der afholdes generelforsamling onsdag den 17 januar kl. 18. Nærmere info herom.

Bedste hilsner bestyrelsen.


