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Sommer halvår
Vi er 58 medlemmer, nu fordelt på 8 kvinder og 50 mænd. Det er 
15
mere end sidste år,
eller en fremgang med godt 25%.
Vi er stadig en meget social klub der prøver at give plads til alle og prøver at være der for
hinanden.
Sæsonen har været meget tilfredsstillende.
Vi har igen deltaget i forskellige motionsløb f.eks. Tour de Alheden og Fjorden.
D. 4/6 er vi igen 17 der kører Fjorden rundt. (Ringkøbing Fjord) Om aftenen er der en del
fra klubben der slutter af med fælles spisning på Pandekagekroen.
Sidste år var der 10 der kørte Flensborg Viborg og 10 der kørte Vejen  Viborg
I år har vi 2 hold på 18 mand med i Hærvejsløbet Flensborg – Viborg små 300 km 0g 6
mand/ kvinder der kører Vejen Viborg 170 km 2 mand der køre den lange MTB ca. 100
km
d. 25/062016. Så er man hjemme kunne man jo tage en tur til Viborg og heppe på dem
når de kommer i mål.
Vores lokale løb:” Hønehøjløbet”, er ved at finde sit leje, der var igen omkring 80 der
deltog. Det blive igen i år kørt i forbindelse med sommerfesten.
Vi får meget ros for det løb da det er billigt at deltage og pølserne er af meget god kvalitet
og der er mulighed for prøve at køre stærkt.
I uge 35 var vi igen i Harzen, fra onsdag morgen hvor vi kørte fra Løgstrup til søndag
middag hvor vi kørte fra Harzen. I 2015 var vi 16 medlemmer afsted, 1 kvinder og 15
mand.
Vi havde igen en fantastisk tur. I år var der både nogle på MTB og racecykler.
Vi har reserveret hotellet igen til uge 35. (der er indtil nu tilmeldt 17)
Vinter halvår.
Mountainbikes er en væsentlig del af vores aktiviteter, vi kører hver onsdag aften og
lørdag eftermiddag. Vores december tur fra Løgstør af Himmellandsstien var igen i år en
succes. Vi er en del der har deltaget i vintercup.
Vi har også selv været vært for en afdeling af Vintercup. Vi lånte klubhuset i Ravnstrup.
Så vi kun køre i nyt terræn,
Der kom 38 hold og vi fik igen ros for en fin rute og et godt arrangement.
Jørn havde igen stået for det meste lige fra rute, kort, spørgsmål og information.
En stor tak til ham.

I denne sæson har der igen været et samarbejde med 6 klubber som har stået for en
afdeling hver. Efter hvert løb finder man en vinder, og efter de 6 løb finder man en samlet
vinder.
Jørn fra vores klub blev igen i år en flot nr. 2 sammen med hans makker fra Skive.
Vi har som sagt fin fremgang på medlemmer, en del af de nye medlemmer vil kun køre
MTB, så der er nu også et sommer hold for MTB èr
Vi kan kun sige det kører for os og er der nogen der har interesse, er de meget velkomne
til at møde op.

