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Den Østjyske Mountainbike klub, Solbjerg IF MTB, er nomineret til 
Årets Klub ved Danish Bike Awards 
Solbjerg IF MTB har oplevet stor opbakning lige fra den dag i 2016 hvor 4 cykelnørder 
fra Solbjerg syd for Aarhus etablerede klubben. Interessen for at køre mountainbike er 
så stor at der p.t. ikke er flere pladser på børneholdene. Det har efter sommerferien 
2019 også været nødvendigt at tilføje et ekstra voksenhold. Den 15. november 
kulminerer det i Ballerup hvor klubben har mulighed for at modtage den fornemme 
pris ”Årets klub”. 

Klubben startede som en fælles interesse blandt 4 cykel interesserede. ”Jeg har kørt mountainbike i 
mange år. Men da jeg flyttede til byen, savnede jeg en klub hvor jeg kunne køre med ligesindede.” 
udtaler klubbens formand Troels Ennemark Høiriis, som er hurtig til at påpege at det skal være 
hyggeligt at køre mountainbike. ”Vi forsøger at gøre tingene lidt anderledes i Solbjerg. Hos os er det 
sociale mindst ligeså vigtigt som sporten.”  

I Solbjerg kører man mountainbike sammen. Ingen kommer til at køre alene og det skal altid være 
sjovt for alle. Der bliver altid taget godt imod nye medlemmer som bliver grundigt instrueret i teknik 
inden cyklen for alvor slippes løs i skoven. Af samme grund er der hold på forskellige niveauer. ”Vi 
favner vildt bredt. Vi har f.eks. lige startet et kvindehold op, for man må indse at mænd og kvinder 
har forskellige måder at køre på.” siger Troels og fortsætter: ”Kvinderne insisterede på at få deres 
eget hold. Og inden vi havde set os om, var der allerede 3 instruktører og op mod 20 faste 
deltagere.”  

Solbjerg IF er medlem af DGI, der har en mission om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation i 
2025. Derfor har Solbjerg også et hold til de mænd der har svært ved at komme op af sofaen. 
Konceptet hedder ”Mandfolk på MTB” og fokus er på det sociale. Ved at komme ud og bevæge sig 
på en MTB får man højere humør og mere overskud i hverdagen. Motionen blot en sidegevinst. 
Konceptet startede i foråret 2019 og har hver uge trukket op mod 20 deltagere.  

I Solbjerg er der en stor opbakning til klubbens børnehold. 2 gange om året deltager Solbjerg IF MTB 
i KidsLiga, som er en løbsserie for børn blandt 8 østjyske MTB-klubber. Løbet i Solbjerg foregår som 
det eneste løb i serien inde byen. Ruten går bl.a. gennem byens skole og daginstitutioner. ”Det er en 
ren festdag for hele byen, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra institutioner, deltagere, 
forældre og de mange tilskuere.” siger Troels.   

I lokalsamfundet har Solbjerg IF MTB en stor opbakning. Det nyder den nyanlagte Bikepark godt af. 
”Hvis vi har bedt om hjælp til arbejde på vores bikepark, så er der dukket så mange op, at vi ikke ved 
hvad vi skulle sætte dem til.” siger Troels og tilføjer: ”Det er jo lidt et luksusproblem, men det 
varmer utroligt med den opbakning vi får.” Troels uddyber at det giver en fælles ejer fornemmelse 
for byen, at alle har været med til at lave den. Det kan ses for bikeparken bliver brugt dagligt af både 
store som små. 

Tilstedeværelsen på forskellige sociale platforme, har gjort Solbjerg synlig for mange, som ikke 
nødvendigvis er i MTB miljøet i forvejen. ”Vi kan se at vores videoer bliver set, og dermed bliver vi 
som klub set.”, siger videoansvarlig Thomas Karlson. Bl.a. live-streamer Solbjerg som den første klub 
børneløbene. Der har været over 150 visninger i løbet af selve løbet. ”Det gør jo, at man kan sidde 



hjemme, eller stå et andet sted på ruten og følge løbet mens børnene kører. Så det fortsætter vi 
selvfølgelig med.” fortæller Thomas. Den innovative brug af digitale platforme har lagt dem i spidsen 
for hvordan man som MTB-klub når bredt ud til lokalsamfundet, og tiltrækker nye medlemmer i alle 
aldre og niveauer.  

Nu er Solbjerg IF MTB blevet nomineret til “Årets Klub 2019” ved Danish Bike Award, som afholdes i 
Ballerup Super Arena fredag den 15. november. ”Vi får se om vi skal have Champagne den 15. 
november, men vi er under alle omstændigheder utrolig stolte over at være i top-4 af de bedste 
danske MTB-klubber.” siger Troels som reflektere over det kun har taget 3 år at nå hertil og tilføjer: 
”Men det har bestemt ikke kunnet lade sig gøre for os uden alle vores frivillige, medlemmerne, vores 
sponsorere og lokalsamfundet.”  

Ud over Solbjerg IF MTB er også Kolding Bicycle Club, HMIF Haderslev MTB og Odense Cycling 
nominerede.   
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Relevante links 

Pressekit og information  https://mtb.solbjerg-if.dk/presse 
Solbjerg IF MTB Video om nominering https://www.youtube.com/watch?v=yn0DQXJBScc 

Afstemning    https://www.feltet.dk/awards 
Danish Bike Award (FB)   https://www.facebook.com/danishbikeaward 


