
 
Nyhedsbrev nr. 4 -  December 2018 
               
Hej #navn#
 

Velkommen til sæsonens fjerde og sidste nyhedsbrev.

Det er bestyrelsens ønske at der skal udkomme 4 nyhedsbreve i løbet af 2018 sæsonen nemlig i marts, juni, september og december, og du 
sidder her med december udgaven.
Har du information som skal med i et af de kommende nyhedsbreve, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på 
kontakt@sponzmtb.dk

Tal på klubbens medlemmer.

Vi er pt. 129 medlemmer, heraf er 30 juniorer og 99 seniorer.

Juniorer fordeler sig således:
1-9 år - 10 medlemmer
10-14 år - 20 medlemmer

Seniorer fordeler sig således:
15-20 år - 7 medlemmer
21-30 år - 7 medlemmer 
31-40 år - 21 medlemmer
41-50 år - 32 medlemmer
51-60 år - 30 medlemmer
over 60 år - 2 medlem

Klubben har fået 8 nye medlemmer siden sidste nyhedsbrev. Vi ønsker alle nye medlemmer STORT velkommen i klubben. :)

Sponz MTB Center - julerabat.

Klubben har indgået en jule-rabat aftale med Søren om at alle medlemmer i klubben får 10% på køb i Sponz MTB Center til og med d. 22/12-
18, så nu er der mulighed for at julegaven  til familien eller måske dig selv kan blive lidt større. 

Det eneste du skal gøre når du handler er at fremvise dette nyhedsbrev, så bliver rabatten fratrukket dit køb.

 
Sponz MTB klub - Træner status møde.

Lørdag d. 12/1-19 fra kl. 11.30 til ca. 12.30 holder træner og guide gruppen status-møde. Hvis du vil høre mere om hvad det indebærer at 
være træner/guide i klubben, eller hvis du synes at du vil være med til at træne eller guide de voksne eller hjælpe til med træningen af 
børnene er du meget velkommen til at møde op og deltage på mødet. 

Klubben har altid brug for friske hænder og ideer når det kommer til at træne vores medlemmer, både voksne og børn. Skriv en mail 
til kontakt@sponzmtb.dk og du vil modtage en invitation til mødet.  

Sponz MTB klub - Generalforsamling 2018.

HUSK at sætte et stort kryds i kalenderen onsdag d. 30. januar 2019 kl. 18.30 for her afholdes den årlige generalforsamling i Sponz MTB klub.

Dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
- Fastsættelse af kontingent.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
- Eventuelt.

Input til "Indkomne forslag" og "Eventuelt" sendes på mail til kontakt@sponzmtb.dk, deadline er onsdag d. 23. januar 2019 kl. 23:59.

Yderligere information kommer løbende her på FB. 
 
 
Sponz MTB klub - nyt cykeltøj.

Så er designet af det nye klubtøj og alle sponsor aftaler på plads og det varer ikke længe førend at du kan købe det nye klubtøj. 
Vi har prøvet flere forskellige tøjmærker, men valget er faldet på Marcello Bergamo, da vi her får en god kvalitet tøj til en fornuftig pris. 

Der vil være to typer tøj at vælge imellem.
Type 1 er model Sportivo 2.0 som er en super lækker tynd race model, denne kan du få i sommer bib og kort-ærmet trøje.
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Type 2 er model Race 2.0 som er en rigtig fed udgave, hvor man kan få hele pakken.

Alle bibs bliver med et race pro indlæg i både dame og herre model. Dame model bliver med Y-sele.

Priserne for de to typer tøj bliver ca. som følgende, endelige priser forventes i det nye år:
 
Sportivo 2.0:
- Herre/Dame bibshort - raw 75 flat-lock til ca. 640,- kr
- Kort trøje/trikot flat-lock til ca. 485,- kr
 
Race 2.0:
- Herre/Dame bibshorts - raw 75 til ca. 500,- kr
- Kort trøje/trikot til ca. 445,- kr
- Lang buks uden indlæg til ca. 495,-kr
- Lang trøje/trikot til ca. 485,- kr
- Vind-/regnjakkke med aftagelige ærmer til ca. 660,- kr
- Vinter jakke til ca. 860,- kr

Vil du høre mere om klubbens nye tøj er du velkommen til at tage en snak med Lars Ehlers.
Som noget nyt skal tøjet købes via en hjemmeside på nettet, men mere herom i starten af det nye år.

Her er lidt billeder af det nye tøj, du kan læse mere på Bergamo's hjemmeside. 

 

  

 
 

 

Hvis du akut står og mangler klubtøj har Søren stadig lidt af det "gamle" tøj på lager. Det kan du købe med 50% rabat ved henvendelse i 
Sponz Recycle butikken. 

 
Sponz MTB klub - Træner-gruppen holder juleferie.

Den sidste træning inden juleferien er lørdag d. 22/12-18 og første træning i det nye år er lørdag d. 5/1-19. 
Som altid er du meget velkommen til at lægge en begivenhed op på klubbens facebook side i denne periode, hvis du alligevel skal en tur ud 
på cyklen, og gerne vil have lidt selskab.
 

Klubben gentager vores klub/familie-tur til SletteStrand i 2019.

https://mbergamo.dk/


Så er næste års klub/familie-tur til SletteStrand feriecenter allerede booket og i kalenderen, så du har nu mulighed for at tilmelde dig.
Ligesom de forrige år er du meget velkommen til at tage din ægtefælle, kæreste og børn med, da der er rig mulighed for at lave andet end 
"bare " at køre på mountainbike.

Turen ligger i Store bededagsferien fra d.16/5 eller 17/5 til 19/5, da man enten kan ankomme torsdag eller fredag.

Mountainbike faciliteter:
Cykelværksted, cykelvask, udlejning af mountainbikes, MTB teknikbane, 35 km opmærkede MTB spor og ca. 230 km GPS-spor. 
Se mere på www.mtbslettestrand.dk 

Du kan tilmelde dig og læse meget mere om priser, værelser, forplejning osv her. 

 

Dato'er med MTB-løb på programmet.

 

Kids (H)jule MTB By Sponz MTB Center.

Sponz MTB Center er for 5. år i træk klar til at 
hygge med de kære børn.
Formålet med løbet er, at skabe en hyggelig 
dag for børnene. Vi går ikke så meget op i 
hvem der vinder, men mere at alle syntes at 
det er sjovt at køre lidt ræs. Der er derfor plads 
til alle børn på alle slags cykler ;0)
 
I 2018 vil ALLE indtægter gå ubeskåret til Det 
Nationale Center Børn, unge og Sorg. Vi vil se 
om ikke vi kan få sponsoreret alle udgifter. Alle 
der er med, arbejder gratis, så vi forhåbentligt 
kan få samtlige indtægter til at gå ubeskåret 
videre. 

Du kan læse mere om arrangementet her.

 
 Vega Vintercup 2018/19 .

 
Cuppen afvikles på Sjælland og den er 
allerede skudt igang og første afdeling er kørt.

Cuppen afvikles på rundstrækninger i 6 
Nordsjællandske skove.

25/11-2018 v MISK Skævinge. Sted Gribskov.
16/12-2018 v CK Kronborg
20/01-2019 v Gribskov Cykel Motion
03/02-2019 v Pedal atleterne Fredensborg
24/02-2019 v Hareskov Cykler
10/03-2019 v Frederiksværk Motions 
Cykelklub.

VegaDagChip – til leje hvis man gerne vil 
prøve en enkelt afdeling.

Vega Cykler, Møllestræde 6, 3400 Hillerød har 
en pulje på i alt 60 stk. VegaDagchip.
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En VegaDagchip kan lejes for 125kr.

Du kan læse mere om arrangementet her.

 

 

Vestergades Cykler MTB Cup - 2019.

En MTB cup i det jyske, som nok skal få 
sveden frem på panden. 
Så hvis du alligevel er i det jyske var det 
måske en ide af prøve dette løb af.

Der er 3 afdelinger fordelt på januar, februar og 
marts 2019.

Du kan læse mere om arrangementet her.
   

 
Scott H12 MTB løb 2019.
 
Den 4. maj 2019 er der H12 løb igen, og du 
kan allerede nu tilmelde dig i klub regi. Jo flere 
deltagere fra klubben jo større og sjovere fest 
får vi, så sæt allerede dit hold nu, eller vil du 
hellere køre solo er det også en mulighed.
 
Du kan skrive dig på her og så sørger Søren 
for at vi bliver tilmeldt samlet. Der er allerede 5 
hold skrevet på listen og en enkelt solo rytter.
 
Følg den officielle H12 FB side her.

 

Bestyrelsen i Sponz MTB klub ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

Her er et par links hvor du kan finde mere information om MTB-løb og -spor.

MTB løb, events og arrangementer: Link

Spor-guide med oversigt og test af spor i Danmark: Link
 

HUSK: "Sammen skaber vi Sponz MTB klub" 

   Mange hilsner fra bestyrelsen i Sponz MTB klub.
 
                       www.sponzmtb.dk
 
             Sponz MTB klub på Facebook  

http://www.vintercuppen.dk/
http://www.vestergadescykler-mtb-cup.dk/?fbclid=IwAR3V6HdEPknPQ6rFeS6k3lZFJb1fyCnKmv77O2faTn4iDaWs4wwo3bipt9c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qfyNHE83rd1NmclAiKdciAIV0RYPqveQVWuOg25OMMY/edit?fbclid=IwAR3wpeK4IxHFuyREx3Gx3rQ8ifiA8DBY8O8k-U1eDCZvblnaOXsWwY9Xc-E#gid=0
https://www.facebook.com/groups/16515859955/
https://mtbx.dk/mtbkalender/
http://sporguide.dk/
https://www.sponzmtb.dk/
https://www.facebook.com/groups/TEAMSponz/


      


