
Mission
Hvorfor findes MTBKolding?

MTBKoldings mission er at udbrede kendskabet og interessen for 
MTB-sporten ved at stille træningsmuligheder for klubbens 
medlemmer tilrådighed, samt at deltaget aktivt i vedligehold- og 
udbygning af spor.

MTBKolding ønsker endvidere at være relevant for såvel motionisten 
som for den ambitiøse elite udøver af MTB sporten, samt at skabe et 
udbytterigt socialt samvær på tværs af niveau, køn og alder. 

Udover at MTBKolding ønsker at fremstå som en seriøs og ambitiøs 
MTB klub, er vores vigtigste mål, at vores medlemmer skal opleve 
det som sjovt at være medlem af MTBKolding



Vision
Hvad vil vi med MTBKolding?

MTBKolding vil frem mod 2021 arbejde aktivt for at skabe et elite-
miljø, der skal fungere som inspirationskilde for bredden og dermed 
tiltrække yderligere udøvere til sporten. 

Vi vil medvirke til at fremme interessen for sporten ved at skabe 
varierede træningsmuligheder i og omkring Kolding samtidig med, at 
vi bevarer og udbygger samarbejdet med skovens øvrige brugere og 
offentlige myndigheder med interesse i skoven, for derigennem at 
underbygge den imødekommenhed som der vises MTB sporten i 
Kolding.

Det er vores målsætning  at såvel forestå- som deltage i lokale, 
nationale samt internationale løb.



Strategi
Hvordan gør vi det?

I 2018 vil MTBKoldings bestyrelse arbejde på:
1. At vedligeholde hjemmesiden således at den indeholder alt 

relevant information for såvel medlemmer som for potentielle 
medlemmer.

2. At understøtte etablering og drift af Trail Builder Kolding (TKB)
3. Revurdere strategi for et evt. talent/licens hold i samarbejde med 

relevante trænere.
4. Rekruttering og videreuddannelse af trænere.
5. Undersøge mulighed for etablering arbejdsgrupper, som skal står i 

spidsen for:
• To klubture - en i foråret til Harzen og en i efteråret til Slettestrand
• Sensommerfest i September/Oktober
• Klubmesterskab.
• ……



Værdierne
Hvad skal kendetegne MTB Kolding?

• Plads til alle.

• Kammeratskab.

• Bæredygtighed.

• Seriøsitet.


