Sporbyggerkonference 2017
Bæredygtig udvikling af mountainbiking i Danmark
HOTEL FAABORG FJORD, FYN LØRDAG D. 4. TIL SØNDAG D. 5. NOVEMBER
Arrangør: Spor- og Naturudvalg, DCU og Naturturisme I/S.
Opfølgning
Tusind tak til alle jer der var med til at gøre konferencen til en fantastisk weekend.
Formålet med 2017 konferencen var at tage et helikopterperspektiv på den udvikling som mountainbiking i Danmark
har undergået og kigge nærmere på hvilke veje vi kan gå.
Vi fra Spor- og Naturudvalg og Naturturisme I/S er både glade og stolte over hvor fin konferencen blev. Det var vores
indtryk, at årets tema blev godt modtaget, og det er vi glade for.

Efter velkomsten gik konferencens program i gang


On Trail
Det var rigtig godt at for alvor få taget hul på On Trail projektet, og vi ser frem til en masse aktivitet de næste
par år med skiltning og graduering af en masse officielle spor i Danmark.
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Paneldebat
Paneldebatten gik overraskende godt, det var et nyt format for os, men bestemt ikke sidste gang vi overvejer
formen. Vi har en fornemmelse af, at vi kunne have brugt mere tid en kun en time på debatten.
Skotland
Efter frokost og cykeltur rejse vi med Graeme McLean til Skotland og høret om deres udvikling, historie og vej
til flere spor. En stor oplevelse, og vi er super glade for at Graeme var med til at løfte niveauet på
konferencen.
Norge
Lars Wraae fra Norge (Kolding) gav et rigtig spændene indblik i den destinationsudvikling med mountainbike
der er i gang i Norge for tiden. Det var fedt at høre at det bæredygtige spor var i centrum af udviklingen, og
ikke kun tom markedsføring.
Workshops
Lørdag sluttede af med fire workshops, som hver især gik rigtig godt, og vi er glade for det store engagement
fra deltagerne.
Naturturisme I/S
Søndag startede med oplæg om udvikling af mountainbike lokalt på Sydfyn, et spændende hjørne af Danmark
med en stærk aktør i form af Naturturisme I/S, som har en god andel i udviklingen af spor, projekter m.m.
Ekskursioner
Ekskursionerne gik efter vores opfattelse rigtig godt, og gav mange spændende vinkler på mountainbike i et
hjørne af Danmark, hvor der ikke ”bare” er adgang til statsskov.
IMBA Europe Trailbuilder Schools
Efter frokost var vi stolte af at kunne præsentere Mark McClure, som fortale om principper for bæredygtig
sporbygning i hele verden.

Evaluering
Vi kan ikke nå alt, og et konference program består også af en masse fravalg. Noget vi tager med os, er at vi vil forsøge
at huske at give rum til:




Mere plads til erfaringsudveksling mellem de frivillige ildsjæle
Vi overvejer at genindføre fuld sporbyggerdag om søndagen
Vi overvejer at udvide konferencen med en ekstra dag fredag for ansatte i kommuner, Naturstyrelsen, private
lodsejere m.m.

Opsummering
Alt i alt en god konference, med høj faglighed, godt engagement fra deltagerne og glade arrangører 
Vi ses i 2018!
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Program 2017
Lørdag 4. november
9:30-10:00: Ankomst, kaffe og indkvartering på Hotel Faaborg Fjord.
10:00-10:15: Velkomst og indledning.
10.15-11.00: Status på Nordea-fondsprojektet, skiltning og graduering v/ Christoffer Riis Svendsen
11:00-12:00: Udfordringer og muligheder for fremtidig udvikling af Dansk Mountainbiking
Paneldebat m. nationale organisationer og andre centrale aktører inden for mountainbike i Danmark
Deltagere: Dorthe O. Andersen – Danmarks Idrætsforbund, Christine Jürgensen – Dansk Kyst og Naturturisme, Hans
Hedegaard – Dansk Skovforening, Jeppe Thøgersen – Silkeborg Kommune, Lars Bendix Poulsen – Naturstyrelsen, Jacob
V. B. Hjelmborg, Professor, IST - EBB/Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, Syddansk Universitet, Martin Lildballe
Pedersen – DGI
12:00-13.00 Frokost og omklædning
13:00-15.00 Mountainbiketur på de lokale spor
15.00-15.30 Kaffe, frugt og kage
15.30-17.00 Developing Mountainbiking In Scotland. Oplæg om udviklingen i Skotland v/ Graeme McLean
17:00-17.45 Hvorfor satser norske fjelldestinationer offensivt på utvikling av mountainbiking? – Og hvad skal til for
at lykkes som mountainbikedestination? v/ Lars Wraae, Opplysningskontoret for Terrengsykling
18.00-19.00 Aftensmad
19.00-20.30 Workshops i grupper:
1. Bæredygtig sporbygning: vidensdeling om linjevalg, materialevalg, organisering, braiding, mv.
2. MTB destinationsudvikling: hvordan skaber vi attraktiv bæredygtig mountainbike-turisme og økonomi?
(Workshoppen vil foregå delvist på engelsk)
3. Skilte og graduerings-projektet: hvordan udmønter Nordea-fondsprojektet sig?
4. Fremtiden for mountainbike i Danmark: hvordan tager vi udviklingen videre og skaber bæredygtighed på alle
niveauer? Inkl. oplæg om Trailcentre, nyt projekt fra Lokale og Anlægsfonden.
20.30- Baren er åben …

Søndag 5. november
08.00-09.00 Morgenmad (man møder omklædt til mountainbiketur)
09.00-09.30 Det Sydfynske Eksempel. v/ Naturturisme I/S: Udvikling af en mtb-destination, samarbejder på tværs,
udvikling af adgangsforhold og forretning
09.30-13.00 Ekskursioner lokalt og eksempler på lokale muligheder og udfordringer:
OBS! Vær opmærksom på at vi enten cykler eller kører sammen i egne biler
1. MTB som en forretning: Skovhuggeren – betalingsspor med brede aktørsamarbejder og stor frivillighed.
2. Udvikling af bæredygtig adgang til naturen:
–
Diernæs og Svanninge Bjerge, områder med stort mtb potentiale.
–
Møde med lodsejere og drøftelse af konkret forslag til mtb-udvikling.
3. Bæredygtig sporbygning - hands-on i Svanninge Bakker.
13.00-14.00 Frokost
14.00-15.30 IMBA Europe Trailbuildingschool, Oplæg om bæredygtige spor v/ Mark McClure og Gary Hampson,
trailtools.eu
15.30-16.00 Kaffe, kage og afslutning, inkl. opsamling på konferencen
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