HVORFOR

HVORDAN

HVAD

Hvorfor er vi her?
Overordnet formål?

Hvordan når vi det?
Værdier, Unikt, Vores vej?

Hvad gør vi?
Hvad er vore mål?

MTB Sporten
Udbrede og udvikle MTB Sporten i Randers og omegn
At sikre medlemmerne stadig har rig mulighed for træning
og ture til andre steder.
Sikre vores eksistens og kvalitet i sporten

Events, undervisning og fællestræning
Fastholde og udvikle de mange og gode træningsmuligheder
Arrangements- og rejse-overblik på hjemmesiden.
Bedre markedsføring af træningen
Fortsat uddannelse af trænere
Fokus på teknik i den ugentlige træning (indlagt i træningen)

Afdeling af Kids Liga afholdt hvert år

Eksistensgrundlag
At sikre der fortsat er ressourcer og økonomi til at afvikle
nogle fede løb, gode spor, social rides og
netværksbegivenheder

Bedre markedsføring – Synlig i gadebilledet og medierne
Fastholde medlemmer og sponsorer
At vore sponsorer eksponeres
Løbs- og præmie-sponsorer
Arbejdsgrupper etableret for hver event i 2016 og frem

XCO succesfuldt afviklet for licens og motion med udvidet
til ryttere og publikum/familie
Øge antallet af social events i 2020 og frem
”Invitér en ven” Intro-dage for voksne, børn og unge i 2020
Øget tilfredshed med fællestræningen i 2020

Mere end bare en cykelklub
Et unikt sammenhold der bidrager til de fælles mål
Styrke fællesskabsfølelsen og klubånden
Størst mulig værdi til medlemmerne
Et netværk der handler om mere end cykling

Alle opfordres til at bidrage med hvad de kan.
Udvalg der dækker de forskellige arbejdsområder (medlemmer
kan vælge til efter interesse)
Indsamle Feedback fra medlemmer
Bedre involvering af forældre
Samarbejde med andre klubber omkring hjælpere
Facebook, netværk, og fælles arrangementer

Gode Spor
At sikre så mange som muligt får glæde af MTB Randers og
vort arbejde med sporene
Give bedre og mere alsidige spor til Randers & omegn

Videreudvikle og vedligeholde eksisterende spor
Faste sporteams pr. spor og faste spordage i relevante måneder
Frivillig sporbetaling

Street Challenge Gadeløb som fast tradition
Verdens største MTB Gadeløb - 400 deltagere i 2020
Afholde og udvikle XCM (4-500 i 2020)

Planlagte ture til udenbys spor på tværs af hold hvert kvartal
Klubaftener opstartet Q2 2020
Velkomstpakke udviklet og implementeret Q2 2020

Ligarute i Romalt og UCI/Liga løb til Randers i 2020-22
Sporudvikling som projekt og midler søgt 2022
ELRO-, Nordea-fondene, Randers Kommune samt andre ansøgt
om midler til sporbygning
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