Hej alle medlemmer af Fanø MTB.
Så er det ved at være tid til et nyhedsbrev fra bestyrelsen af Fanø MTB.
Der er så småt ved at komme gang i søndags cyklingen fra Fanøhallen.
Det var dejligt at se et godt fremmøde d. 21/2, hvor 8 rytter fik en god tur i det grønne, og selv om
formen er godt nede, blev der gået til stålet. Så det er bare om at få godt med tøj på og få smurt
cyklen og komme i gang.

Vi vil også tage en snak med Betina om, at genstarte tøse holdet så de også kan komme ud på
cyklerne.
Vi håber på at komme i gang i hverdagene snarest, så hold øje med Facebook, om der sker noget
på den front.
D. 7/3 2016 afholder klubben generalforsamling i Fanøhallens cafeteria kl 19.30 og der vil være lidt
forfriskninger og formanden bager kringle til lejligheden. ☺
Hvis nogen brænder for det, kunne vi godt bruge en kage mere.
Dagsordnen er ifølge foreningens vedtægter, men det er muligt at indsende forslag til klubbens
bestyrelse, som så kommer med på dagsordenen. Alle forslag vil blive behandlet. Hvis nogen

kommer med rigtigt godt forslag vil det blive belønnet af klubben.
Håber på et godt fremmøde til denne aften.
Sporet er stadig temmelig ufremkommelig. Vi var lige ude og inspicere for nylig, og der er rigtig
mange steder, hvor der er meget vand. Vi må se hvor slemt det er og tage aktion på det i foråret,
når vi skal holde møde med chefen for blåvandshuk skovdistrikt. Vi har nogle gode ideer og forslag
ude til ændringer, som vil forlænge vores sæson i sporet, ved at køre uden om noget af vandet de
steder, som tidligst giver os problemer. Bl.a. i den nordligste del, hvor der er et længere stykke
som står under vand hele vinterhalvåret.
Endelig har vi planer om at få lavet et godt kort over sporet, hvor forskellige markante passager får
navne, så vi kan få et fælles sprog om hvilke steder på sporet vi taler om. Men dette skal altså lige
gennemgås med skovdistriktet.
Vi håber i syntes om vores lille nyhedsbrev, som vi satser på fremover vil udkomme mere
regelmæssigt eller når der er Breaking news.
Vel mødt til træning og meget gerne til generalforsamlingen.
Vh. Bestyrelsen Fanø mtb

