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Kringlede sving var en af mange udfordringer.

De kringlede stier krævede koncentration.

Frisk luft,
mudder og
skarpe sving
JV TESTER: Du slipper ikke for mudder eller
ømme ben, men det behøver ikke at handle om
halsbrækkende stunts på en mountainbike.
SPORT
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SØNDERBORG: En tidlig lørdag formiddag
mødte syv friske mænd og kvinder op til MTB
Sønderborgs begyndertræning ved mountainbikebanen i Spang. Træningen bød på både
teknikøvelser og udfordrende stigninger i
mudder.
Gruppen af mountainbikere var bestemt
ikke talstærk, men stemningen og lysten til at
nørkle med jernhesten fejlede til gengæld
ingenting.
Træningen bestod først af godt tre kvarters
tekniktræning, hvor det handlede om at få god
føling med cyklen. Tekniktræningen er en
nødvendighed for både at kunne blive en god
og hurtig mountainbiker. For selvom du har
gode lunger og stærke ben, kan skarpe sving
og stejle stigninger nemt blive til besvær, hvis
teknikken ikke er i orden.

Efter tekniktræningen var næste udfordring
et par ture på dele af Spang banen, som er
designet til at kunne rumme og udfordre moutainbikere på flere forskellige niveauer.
Der blev dog sat et ekstra twist på banen i
form af en slalombane på en af de lange bakker, og denne skulle både klares op- og nedad
bakken.
Den ekstra udfordring var blot en af mange,
for man skulle ikke cykle langt, før der dukkede stribevis af udfordringer op i form af snorklede og kringlede sving samt stejle bakker.
Samtidig var den smattede skovbund en udfordring i sig selv og kunne tage pusten fra
selv de garvede ryttere.
Opskriften til at klare de seje mudderpøle
lød på at holde farten og træde jævnt igennem
smattet. Det var dog svært at overbevise sig
selv om, fordi det var utroligt fristende at
bremse ned og trille igennem mudderpølene.
Det blev dog kun til et enkelt styrt i et smattet
sving.
Træningen sluttede med en tur ud til skoven
omkring Katrinelund, hvor vi undervejs blev
udfordret af forskellige underlag og broer. I alt
blev det til godt 13 km på mountainbiken,
hvilket nok ikke er meget for en garvet rytter,
men det var nok til at give en uvant mountainbiker lidt ømme lår og baller.

Snørklede sving og stejle bakker
Som opstart på træningen kunne man udfordre sig selv på små træbump og -forhøjninger
i alle mulige forskellige former, højder og
længder. Yderligere var der opstillet en slalombane, balancebom og en lille firkant, hvor
opgaven var at få vendt cyklen på et meget
lille areal, hvilket bestemt ikke var en nem
opgave. Under tekniktræningen blev vi vejledt
i, hvordan man skal sidde på cyklen, når man
cykler op- og nedad bakker, samt hvordan
man skal mestre skarpe sving. Vi blev derfor
forberedt på nogle af de udfordringer, vi senere ville møde på de snævre skovstier og
bakker.

FA K TA

MTB Sønderborg (MTBS):
■ Klubben blev dannet i december og havde stiftende generalforsamling den 16. januar 2013.
■ MTB Sønderborg har flere faste ugentlige træningsdage og opretter også løbende forskellige
ture. Klubben har desuden engageret sig i etablering af en mountainbikebane i Spang.
■ Begyndertræning lørdag formiddag fra 10 til 12.
Træningen inkluderer forskellige øvelser som fx at
køre over en gren, balance og slalom.

FREDAG 26. FEBRUAR 2016

JYDSKEVESTKYSTEN

Demonstrering af hvordan hjulene skal holdes gennem et sving.

Der var tid til både grin og
smil, selvom der også
skulle sved på panden og
mudder på kroppen.
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Frida på fem år prøvede sine kræfter af på en balancebom.

SØNDERBORG

Slalombanen udfordres i par.
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