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Det
Sker
mandag
27. marts
struer
19.30: Koncert: Theessink
& Møller. Sted: Folkets Hus

Film

16.10 + 18.35 + 21.10: Skønheden og Udyret
16.15: Kærlighed kender
ingen grænser
16.30: Pingvinmarchen 2
18.25: Power Rangers
18.45: Life
21.00: Logan
21.10: Kong: Skull Island

tirsdag
28. marts
struer
19.30: ”på vinger af håb”
Oratorium over Jesu ord på
korset. Sted: Voldhøj Kirke,
Park Allé 18
20.00: Struer Svømmeklub
og Struer Svømmeklubs
Støtteforening afholder
generalforsamling. Sted:
Struer svømmehal

Dennis Mark (til venstre) og Michael Sand glæder sig til arbejdet med at
etablere den nye MTB-rute ved Struer Energi Park. Foto: A.P. Christensen

MTB-ruten ved Struer
Energi Park tager form

Film

Projektet til knap 700.000 kroner er tæt på at nå i mål, så anlægsarbejdet starter omkring 1. maj.
Fritid
AP Christensen
apll@folkebladetlemvig.dk

STRUER: Struer Cykelklub lancerede sidste år en plan om
at etablere en bynær MTBrute ved Struer Energi Park,
og nu er projektet tæt på at
blive realiseret.
- Projektet blev bevilget
317.000 kroner i støtte fra
Struer Kommune ved budgetforliget, hvor der også
blev afsat et årligt beløb til
vedligeholdelse af ruten. Siden har vi - med en enorm
hjælp fra konsulent Jan Bendix - søgt midler andre steder, og vi har netop modtaget tilsagn fra LAG-midlerne
på 200.000 kroner, ligesom
vi også har en ansøgning liggende hos Friluftsrådet, fortæller Michael Sand og Dennis Mark, der fra cykelklubbens side er tovholdere på
projektet.
- Det betyder, at vi nu går i
gang med projektet, hvor der

også er indregnet frivillige arbejde i det samlede budget
på små 700.000 kroner, siger
tovholderne.
De håber, at der også er
opbakning til projektet fra
lokale sponsorer, for planen
er, at alle i Struer Kommune
samt turister kan få glæde
af MTB-ruten, når den efter
planen er klar til brug omkring 1. november.
- Vi håber, at vi kan tage
det første spadestik efter påske, så vi kan gå i gang med
anlægsarbejdet den 1. maj.
Efter yderligere halvanden
måneds arbejde påbegynder
vi så finpudsningen af selve
sporet, der danner MTB-ruten. Der skal lægges en særlig belægning, og der skal
også arbejdes med forskellige skiltninger og afspærringer, så man er klar over rutens beliggenhed, siger Michael Sand.

Unikt med bynær rute

Mountain Bike-sporten er
fortsat i rivende udvikling,

og i dag har Struer Cykelklub mange MTB-ryttere ikke mindst mange unge i
juniorafdelingen - der skal
transporteres til og fra de
ugentlige træninger i Klosterheden. Struer Cykelklub
har cirka 150 medlemmer heraf knap 40 i juniorafdelingen.
- En bynær MTB-rute vil
have mange fordele. Vores
medlemmer i juniorafdelingen kan selv komme til og fra
de organiserede træninger,
og ved at blive en del af aktiviteterne ved Struer Energi
Park kan de også være med
i et større fælleskab. Endelig
kan der med tiden afholdes
større løb på den nye rute,
mener Michael Sand.
Idéen om etableringen af
MTB-ruten ved Struer Energi Park opstod, da han så de
store dynger jord, der blev til
overs i forbindelse med etableringen af de nye idrætshaller.
- Jeg tænkte, at man kunne bruge overskudsjorden til

forhindringer på en MTB-rute og samtidig udnytte yderarealerne ved fodboldbanerne. Det er blevet til en cirka
tre kilometer lang MTB-rute
med forskellige forhindringer og derfor også nolge højdemeter, der er vigtige i denne sport, siger Michael Sand.
- Vi har lige nu en ugentlig
træningsdag i Klosterheden
for vores unge MTB'ere, og
vi har nu fire MTB'ere, som
nye juniorer kan låne. For os
er der ingen tvivl om, at endnu flere unge mennesker vil
få lyst til at køre på en MTB,
når den nye rute er klar til efteråret, siger Dennis Mark.

Mange perspektiver

- Udover cykelklubbens
medlemmer vil ruten naturligvis være til fri afbenyttelse for alle interesserede. Dertil kommer, at MTB-sporten
også er yderst populær i for
eksempel Tyskland, så den
vil også være et aktiv for den
lokale turisme. Endelig har
Dansk Cykel Union fore-

spurgt på muligheden for
at afvikle cykelcross-arrangementer på den nye bane,
så vi ser mange spændende
fremtidsperspektiver i projektet, siger Michael Sand.
MTB-ruten ved Struer
Energi Park kunne også med
tiden blive startstedet for en
længere rute fra Struer og ud
til Klosterhedens stisystemer
- en afstand på cirka fem kilometer, der på almindelig vej
er for farlig for de fleste bløde
trafikanter.
- Nu handler det dog primært om at komme igang
med det første konkrete projekt, siger de to tovholdere.

16.15: Kærlighed kender
ingen grænser
16.30: Pingvinmarchen 2
16.30: Life
18.25: Power Rangers
18.35 + 21.10: Skønheden
og Udyret
19.00: Foredrag: Med Solen
som nabo
21.00: Logan
21.10: Kong: Skull Island

thyholm
17.00: Musikkens Venner afholder ordinær
generalforsamling. Sted:
Midtpunktet
19.30: Stationen i Uglev
afholder ordinær generalforsamling. Sted: Stationen

Gør Resen ren
samfund
Resen: Foråret er også højsæson for affaldssvin, derfor inviterer Resen beboerforening til affaldsdag
søndag 2. april. Her skal
grøfter og hegn renses for
skrald.
Affaldsindsamlingen
begynder på Dalgårdvej
1 kl. 9.45, hvor deltagerne
bliver fordelt på forskellige ruter. Beboerforeningen er vært med pølser og
vand.

