
Gudme Bike Park klub 

Formål: 

Der er et lokalt ønske og behov for et samlingspunkt for børn, unge og voksne, hvor man kan mødes 

og træne og forbedre sine færdigheder på BMX og MTB. Idéen er at skabe et community omkring en 

kombineret dirt jump og pump track bane i Gudme. Der findes ikke tilsvarende baner på Fyn, hvorfor 

man vil kunne tiltrække brugere fra det meste af Fyn. 

Vi kan mærke på den respons vi har modtaget, at der er et behov og en stor interesse, både fra de 

lokale borgere, men også fra MTB miljøet på sydfyn for sådan en bane og community. 

 

Idégrundlag: 

Banen skal med sine faciliteter være samlingspunkt for alle med interesse for cykling og brugere på 

alle niveauer skal kunne benytte banen. Det skal være muligt at træne individuelt eller i hold og der 

skal kunne afholdes arrangementer som tekniktræning, reparation af cykler osv. 

Helt konkret er det tanken at: 

 der skal være træning 2 gange om ugen 

 afholdes et passende antal weekend arrangementer i form af tekniktræning, reparation og 

justering af cykler 

 evt. et årligt klubmesterskab med heat i teknik og heat på tid. 

Idéen er, at banen skal være åben for alle og gratis for medlemmer.  Der kunne tænkes et lille 

banefee for ikke medlemmer . Ved arrangementer vil der være en rimelig brugerbetaling. 

Banen skal styres og administreres af frivillige kræfter og vi tror på, at med den rette community ånd 

vil der skabes en fælles ansvarsfølelse hvor alle brugere har en fælles interesse i at skabe et godt 

miljø og passe på banen og de tilhørende faciliteter. 



Ud over banen er idéen at der etableres et mindre klubhus (evt. en skurpavillion) samt en vaskeplads 

og et sted hvor man skal ”skrue” på sin cykel (evt. en container der kan åbnes op i siden).  

Brugergrundlag: 

Den primære kilde til brugerundersøgelse er foregået via facebook. Dette medie rammer bredt og 

man får en hurtig tilkendegivelse på om projektet har opbakning. 

Projektet blev slået op på den lokale bysider, Gudme, Gudbjerg og Hesselager med følgende 

resultater: 



 

Desuden blev projektet markedsført på de lokale MTB klubbers facebooksider, hvor flere at deres 

medlemmer efterfølgende har meldt sig til på vores facebookgruppe. 



 

På baggrund at interessen oprettede vi vores egen facebookgruppe og fik over 250 medlemmer de 2 

første døgn. I dag har gruppen 268 medlemmer. 

 

  



Placering: 

Ønsket er at banen kan etableres på kommunens erhvervsareal beliggende ved hjørnet af Gryagervej 

og Sognevej med indkørsel fra Sognevej. Her vil man ikke være til gene for nogle borgere og de 

trafikale tilkørselsmuligheder er optimale så byens øvrige trafik ikke generes eller belastes. 

 

Etablering: 

Der foreligger udkast til design af en bane samt overslag på pris. Dette er udarbejdet af et 

professionelt firma der har etableret mange tilsvarende baner for kommuner rundt i DK. Ved at bruge 

dette firma sikre man at banen bliver etableret korrekt og med det rigtige flow således den fungere 

og er sjov at køre på. Banen er designet således at man på sigt kan udvide og ændre banens flow i 

takt med at brugerne bliver dygtigere.  

Etableringen vil foregå med materialepåfyldning og der skal ikke graves, hvorfor der ikke burde være 

problemer i relation til arkæologer. 

At banen ønskes etableret af professionelle er ligeledes med til at sikre kvaliteten men også 

seriøsiteten omkring vores projekt. Samtidig er det med til at gøre den fremtidige vedligeholdelse af 

banen nemmere et tilgå.  

Drift: 

Idéen er at der stiftes en forening efter gængse regler og normer med en bestyrelse. Foreningen 

varetager den daglige drift og igangsætter aktiviteter. Der bliver udarbejdet og godkendt vedtægter 



og baneregler og det er bestyrelses ansvar at disse overholdes. Alt brug og færden på banen vil 

foregå på eget ansvar og der vil blive ophængt baneregler ved indgangen til banen. 

Foreningen vil være non profit således, at alle indkomne midler vil går til drift af banen samt 

afholdelse af aktiviteter. Der vil være et mindre medlemskontingent som er adgangsgivende til rabat 

ved arrangementer. Anden indkomst for foreningen vil være sponsorater.  

Der vil blive holdt arbejdsdage efter behov, hvor banen vedligeholdes og fællesfaciliteter 

istandsættes. Det er vores overbevisning, at dette kan gøres af frivillige og som et vigtigt punkt i det 

community der bliver skabt. 

Finansiering af banen: 

Foreningen vil i vides muligt omfang skabe den fornødne finansiering til etablering af banen via 

ansøgninger til fonde. Vi er i en undersøgelsesfase med indsamling af data på relevante fonde der 

kan/skal søges. Vi har allerede fået henvisninger til flere relevante fonde som kan søges. 

For at vi kan begynde at søge, mangler vi reelt set kun at få to forhold bragt på plads.  

1. at få tildelt et areal til banen.  

2. at få stiftet en forening. 

Det vigtigst og springende punkt i dette projekt er, at Svendborg kommune tilbyder at stille det 

ønskede areal til rådighed. Med et sådant tilsagn kan vi stifte foreningen og begynde at søge fonde til 

finansiering af banen. 

Hvad beder vi om: 

Vi beder Svendborg kommune om at stille det ønskede areal til foreningens rådighed og en accept på 

at vi må etablere den ønskede bane, der er vedlagt nærværende præsentation. Da vi er bekendt med 

at der er etableret strøm og vand på arealet, beder vi ligeledes om at foreningen må tilslutte sig og 

bruge strøm til belysning samt vand til en mindre vaskeplads til cykler.  

Etablering og drift af banen og faciliteter vil foreningen selv stå for og der vil således ikke være 

omkostninger forbundet med dette for Svendborg kommune. 

 

Med venlig hilsen 

Toke Thomas Holm Bruun 

Sdr. Søvej 1 

5884 Gudme 


	Punkt 7 - Bilag 3 - Idéoplæg for Gudme Bike Park klub.pdf

