Oversigt over gruppeinddeling - OGF MTB
Inddeling i grupper
Nedenstående gruppeinddeling er vejledende. Formålet er at sikre, at der er ture for alle – både rutinerede og
begyndere. Hvis der ikke er deltagere til alle tre grupper, fordeles de i to grupper - typisk gruppe 1 og 3. Gruppe 1
kører så som udgangspunkt efter nedenstående, hvor imod gruppe 3 tilpasser hastighed og sværhedsgrad til de
mindst øvede.
Planlægning af ture
Turene bliver ikke planlagt på forhånd af MTB-udvalget, da vejr, vind og andre aktiviteter ofte spiller ind. Det er
derfor turlederne i de enkelte grupper eller en fra gruppen, der står for planlægningen af en tur – man aftaler selv
indbyrdes fra gang til gang. Alle kørere kan foreslår ture, men så forudsætter det, at man selv kender turen, og er
villig til at være turleder (evt. sammen med en anden). Turlederens rolle er at sikre, at der lægges en rute, der er
tilpasset gruppens formåen, så alle kommer godt rundt.
Annoncering af ture
Da turene ikke er planlagt på forhånd, er det svært at annoncerer på hjemmesiden. Derfor vil annoncering
primært ske via facebook. Dem der ikke er på facebook, opfordres derfor til at lave en aftale med en, der kan
videregive informationen. Når der annonceres ture på facebook, skal der stå, hvilken gruppe, turen henvender sig
til. Alle kan forslår ture, men som nævnt ovenfor forudsætter det, at man er villig til at være turleder, eller laver
en aftale med en anden, som kender turen.

1) Det er den hastighed, man skal kunne køre, og den hastighed der typisk holdes på transportstykker, fx til og fra Langesø.
2) Distancen varierer alt efter sværhedsgrad.
3) Turlederens rolle er at sikre, at der lægges en rute, og at alle kommer godt rundt, jf. ovenfor.

Ideer til ture:
Dalum
Næsby
Stavis Å / Ryds Å
Tusindeårsskoven / Elmelund Skoven
Næsbyhoved Skov / Åløkkeskoven

Hesbjerg Skov
Hole Skov
Stige Ø
Langesø

Bemærk: Flere af turene ligger så langt væk, at det er nødvendigt t køre dertil i bil.

Vissenbjerg
Davinde Grusgrav / Ibjergskoven
Enebærodde
Svanninge Bakker
MTB-Sporet i Ringe

