Visionsmøde 03.03.20 i Slagelse MTB
16 friske, debatglade og iderige medlemmer mødte op.
Oplægget hed: Vær med til at forme Slagelse MTB. Der er lagt op til en
konstruktiv debat, spændende dialog og en aften hvor alle er inviteret til at
byde ind.
Formanden bød velkommen og debatten gik i gang og havde følgende
overskrifter og indhold:
Tour de France 2021: 2. etape kører d. 03.07.21, som bekendt gennem
Slagelse Kommune, og kommunen har allerede skudt gang i planlægning af
festlighederne og opfordrer bl.a. alle foreninger til at bidrage til Tour-dagen.
Det er en mulighed for SMTB for at få opmærksomhed og at få en fest ud af
det. Alle vilde ideer er velkomne!
Bestyrelsen sætter snarest opslag op på hjemmesiden og facebook for at finde
folk, der vil være med til at komme med ideer og til at organisere.

Hvad er klubbens ambitioner i forhold til elite?: Hvis man vil udvikle en
eliten, er det vigtigt at have en ungdomsgruppe at bygge op fra.
Hvordan får vi flere ungdomsmedlemmer og fastholder dem der er ? Det ville
være godt med en større gruppe, som selvsagt giver mange flere muligheder.
Kan vi lave flere små events for at lokke nye unge til?

Vi kan benytte os af Slagelse festuge og Sct Mikkelsnat –til børne- MTBevents ved at lave børnebane eller lille børneløb på mtb i midtbyen. I

forbindelse med Klassikeren kunne der være en lille børneprøverunde i
nærheden af målområdet – også for at holde lidt på publikum (kan vi nå det
til dette års Klassiker?).
Hvordan skaffer vi lånecykler til de nye børn og unge, som lige skal prøve
sporten? Ideer: Vejledning og info om anskaffelse af cykler. Hjælp og
vejledning i vedligeholdelse og småreparationer.Slutte hver træning af med
vask og smøring af cyklerne sammen. Nogle steder kan man lease en mtb.
Nymarksskolen er idrætsskole og har samarbejde med sportsklubber – kunne
vi have en connection dertil?
En teknikbane er ønskelig til ungdom, men også til alle andre medlemmer.
Forslag om at indgå aftale med Niels Lien om at måtte bruge området i
nærheden af søen til at stille forhindringer op, som kunne opbevares i
depotet eller i nærområdet ved søen.
Fællestræning – forslag til sæson 2020: Gøre opmærksom på vores ”skriv”
på hjemmesiden om træning med holdinddelinger, holdkaptajnens rolle og
forventninger til deltagere, ved f.eks. at slå det op igen lige op til sæsonstart,
som en god reminder på, hvordan vi sammen skaber en endnu bedre
træningskultur.
Den, der deler hold op, kan være mere opfordrende i forhold til hvem, der
skal på hvilket hold, for at få rette inddeling og bedre fordeling.
Holdinddeling med 6 hold (intro- + 5 hold) fungerer.
Tekniktræning- hvordan og til hvem? En del vil bare gerne have godt med
sved på panden uden tekniksnak. Somme tider kan der deles op i sporhold
og et teknikhold på tværs af holdniveauerne. Evt. bruge telefonvideoer mere
til teknik selvkorrektion.
Skov og spor: Et fast etableret teknikområde med flere teknisk svære
forhindringer er ønskeligt i skoven. Ejer kunne spørges igen. Der kunne
også være muligheder i den nye skov i nordbyen.

Klubarrangementer/ møder: Der er et ønske om ”skrue-pille -og sælg ud af
løsdele/fejlkøb – aften” gentages..
Mænd på MTB: Vi glæder os til de nye medlemmer herfra.

Klokken blev hurtigt mange, og det var hvad vi nåede. Bestyrelsen takker for
en rigtig god aften med mange gode input.
Skrivekarl: Bente Andersen 08.03.20

