
Så blev sporet i Grene Sande officielt åbnet. Arrangementet foregik ved shelteren, hvor der var tændt op i 

bålstedet. Det kunne have været rart om shelteren lige kunne drejes én halv omgang den dag, da vinden 

stod lige ind fra nordøst . GCM var også repræsenteret med i et infotelt, hvor man kunne få 

informationer om klubben og kaffe og kage efter turen på sporet. 

Inden sporet blev åbnet var der indlæg fra Ole Urup Petersen fra GCM og Claus Simonsen fra Skov og 

Naturstyrelsen. De fortalte om tilblivelsen af sporet. Det gamle spor var 4 km langt og lå i det fældede areal. 

Imidlertid er det blevet bestemt, at vi skal have nogle flere oprindelig åbne hedearealer, så der røg lige ca 

30 ha skov og MTB-sporet. Så gik nogle ildsjæle, bl.a. fra GCM og andre MTB-interesserede sammen med 

skovens folk, i gang med at planlægge og etablere et nyt spor. Det er så blevet på 12 km. Sporet er lagt, så 

det skåner naturen mest muligt, da det er ikke alle steder vi må cykle. 

Herefter var der så afgang ud på sporet. Der er mulighed for at vælge mellem hvid og sort rute. Den sorte 

er lagt som afstikkere til den hvide. Jeg synes det er et godt spor med fin variation af sværhedsgrader og vi 

kommer godt rundt i den forskellige natur derude.  Det er rigtig fint, at sporet er hævet lidt på de vådeste 

passager.  Et flot slutresultat af den frivillige indsats. Da sporet var kørt igennem, var der grillpølser, 

sodavand, kaffe og kage som ”belønning” for vel gennemført tur. Det var en god eftermiddag med mange 

besøgende og forhåbentlig vil sporet få mange nye til at prøve kræfterne af derude. Der er også mulighed 

for at leje cykler på Gyttegård og de, som ikke havde en MTB-cykel, kunne låne en på dagen. 


