MTB klubtur 2014
En fantastisk afslutning på sæsonen

Fredag den 7. marts
Afsluttet dagens arbejde, hjem og pakke de sidste ting, og så elles af sted til SeaWest tæt
ved Nymindegab. Nøglen udleveret til sin bolig og få anvist sin seng.
Nogle havde udfordret hinanden i badminton – SeaWest er et dejligt sted med en masse
aktiviteter.
De fleste havde muligheden for at møde op fredag. Kl. 20.00 mødtes vi ved pizzeriaet, så
slap vi for større gastronomiske udfoldelser. En rigtig hyggeaften som sluttede ved 22tiden, tilbage til boligen, en godnat øl og så ellers få strøm på batterierne.
Lørdag den 8. marts
Ud af sengen efter en god nats søvn, heldigvis ingen ”snorkere” i vores bolig. Kl. 08.00 var
der bestilt morgenmad, hvilket er en vigtigt faktor med det antal kalorier vi skulle ud at fyre
af – omklædning til cykeltøj og mødtes kl. 09.30 - klar til afgang.
De sidste ankom lørdag morgen kl. 09.00 – således var vi alle 23 deltagere klar til dagens
udfordringer.

Vi kørte samlet ud til Blåberg plantage hvor vi delte os i 2 hold. A og B kørte sammen med
Finn som kaptajn, C-holdet fik anvist hvid MTB rute med Karin i front.
A-B holdet kørte sammen indtil Oksbøl hvor Finn havde bestilt sandwich, drikkedunkene
fyldt op, her skiltes vores veje. A-holdet tog en tur på et track, B-holdet tog turen videre via
stier, enkelte af os havde ved ankomsten ikke fået nok så vi måtte ud at prøve et track,
grøn rute. C-holdet fandt en fiskerestaurant i Henne hvor frokosten blev nydt.
Vi returnerede til SeaWest sidst på eftermiddagen, fik en øl eller vand – nogle tog en
svømmetur i badeland, mens andre klargjorde cyklerne til næste dag.
Fælles buffet i restauranten kl. 19.00 – hvor der blev taget godt fra, og depoterne blev fyldt
op.
Bedst som vi troede at aftenen var slut, blev der sat vin på bordene sponseret af Jeppe fra
Christiansfeld Maskinservice – det blev aftenen absolut ikke mere kedelig af – tværtimod, en stor tak til Jeppe. Kl. 23.00 blev der dømt sengetid – tror de fleste nød en øl
inden der blev sagt godnat.
Søndag den 9. marts
Op kl. 07.00, fælles morgenbord i restauranten kl. 08.00, omklædning til cykeltøj og
herefter pakke sine ting sammen, alt andet end cykler ud i bilerne – idet boligerne skulle
afleveres.
C-holdet blev sendt af sted imod Hvide Sande kl. 09.30 og A-B holdet kørte kl. 10.00. Vi
havde en aftalte med fiskerestauranten om plads til 23 personer kl. 12.00. Det gik over
stok og sten ud af fine stier med god skiltning, vi havde medvind til Hvide Sande så det tog
ikke lang tid at køre de 34 km. Vi bestilte individuelt alt godt fra havet – virkelig dejlig og
veltilberedt fisk.
Så kom vi til den mere alvorlige del af festen, turen tilbage til SeaWest. Håbet om at
vinden ville vende i frokostpausen skete ikke, så der skulle trædes hårdt i pedalerne. Kl.
15.30 var alle tilbage – der var mulighed for et bad – pakning af cykler og hjem.
Jeg er sikker på at mange var trætte efter hjemkomsten, og ret sikker på at ikke alle fik
cyklerne vasket og klargjort samme dag.
Men hvad betyder det …………..
Denne tur har været i al beskedenhed været hel fantastisk, vejret og temperaturen viste
sig fra sin allerbedste side hele weekenden. Et unikt område og terræn at bevæge sig
rundt i på MTB. Det er første gang i de sidste 3 år der har været damer med, og ikke
sidste gang. Efter forlydende havde de en rigtig hyggelig tur, selv om Finn havde taget fejl
af hvid rute som skulle være en let rute på 13 km – det var i stedet den svære rute – men
tøserne tog turen som en udfordring – og vil gerne prøve igen.
Tak til alle deltagerne for Jeres engagement, og tak til Finn for en veltilrettelagt tur.
//Jørn E.

