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Vingsted, den 20. februar 
 
 

DGI inviterer til spændende inspirationsdag for kvinder på MTB  
 
Kom og vær med, når Anna-Sofie og Kristine Nørgaard 
fortæller om deres erfaringer gennem de sidste ti år. De 
kommer omkring emner som motivation, træningspsykolo-
gi og hvordan de har brugt hinanden i og udenfor trænin-
gen til at nå nye og større mål. 
Der er rig mulighed for at spørge og få svar på dine 
spørgsmål både fra Anna-Sofie og Kristine og fra de andre 
deltagere. Byd også selv ind med dine erfaringer, om de er 
mange eller få.  
 
Hvor og hvornår?  
Søndag den 19. april. Kl. 10.00-16.15 
Sted: DGI-huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle 
Vi sørger for sandwiches til frokost og kaffe i løbet af dagen.  

Hvem er det for?  
Dagen er for alle kvinder på MTB uanset alder, ambitioner, niveau og form.  
Dagen er nemlig rettet mod kvinder der elsker at køre MTB. Om du er begynder eller kø-
rer løb på højere plan, kommer sig ikke så nøje. Det vigtige er, at du har lyst til at være 
med og er nysgerrig på hvad dagen, de andre deltagere og du selv kan bringe. Uanset 
hvilket niveau du er på, er vores mål at du går derfra med ny inspiration og med et godt 
kvinde MTB netværk i hånden.  

Hvorfor laver DGI denne dag?  
Masser af kvinder kører MTB, både i og udenfor foreningerne. Vi gør tingene på mange 
forskellige måder alt efter niveau, alder, ambition osv. men ind imellem kan man savne 
inspiration og råd fra andre. På denne inspirationsdag sætter vi kvinder og MTB i højsæ-
det.  

Bliver der flere inspirationsdage for kvinder?   
Hvis behovet er der, - så helt sikkert! Emner til fremtidige inspirationsdage vil blive de-
batteret på dagen. Derfor er det vigtigt at du kommer og fortæller os din mening. Hvad 
der er brug for og hvordan kan vi forme fremtidige inspirationsdage i DGI? Vi vil nemlig 
rigtigt gerne ☺  

kl Program for dagen 
10.00 Ankomst, kaffe og morgenbrød  
10.15 Velkommen og hvad skal der ske 
10.45 Nørgaard søstrene holder foredrag. Tag dine spørgsmål med og bliv endnu mere inspireret 

på lige det du ønsker. 
12.15 Frokost  
13.00 Oplæg til dialog og input fra deltagerne.  

Kan vi have gavn af at styrke netværket for MTB kvinderne i DK?  

 



 

Side 2 

Hvad kan vi bruge det til, hvordan kan DGI støtte op?  
Hvad ønsker du dig af emner til fremtidige inspirationsdage?  
Skal vi f.eks lave fælles træningssamlinger?  
Hvad kan vi sætte i gang allerede idag? 

14.00 Kaffe 
14.15 Omklædning og en tur i Søndermarksskoven. Benyt chancen for at se Søndermarksskoven 

med lokale guider, så husk cyklen. Alle kan stadig være med her. Vi deler op i grupper, 
afhængig af antal og behov.  

16.15 Tak for i dag  
  
 
Pris og antal deltagere 
Der er plads til max 30 deltagere, det er først til mølle og det er gratis at deltage. 
 
Tilmelding kan ske på: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201500310921. Tilmeldings-
fristen er den 16. marts kl. 12.00. 
 
 
Vi glæder os til at se jer til en dag kun for kvinder! 
 
 
Mange hilsner 
DGI MTB 
 
 
Lone Sand og Rikke Nielsen 
 
 


