
Svanninge Bakker,  

Torsdag den 10. marts 2022  

 

Beretning til årets generalforsamling i Sydfynske Alpers Sti- og Sporbyggere, i 

daglig tale SASS.  

 

Året 2021 blev det første hele år i foreningens historie, og sikke et år!  

De første spæde tiltag til foreningen blev taget ved Naturstyrelsen i Sollerup i 

slutningen af 2019, og i starten af 2020 blev foreningen så etableret.  

Indtil nu har det resulteret i 71 medlemmer, og mange andre, der er involveret på 

den ene eller anden måde.  

Den altoverskyggende event i årets løb var indvielsen der blev afholdt den 16. 

oktober i Gåsebjergsand Bikepark. 

Det var en dag med masser af gæster - estimeret til 450-500 - cykelglade MTB-ere, 

der kom for at tage de nye spor, og bikeparken i øjesyn.  

Pressen var også rigt repræsenteret, og de følgende dage svømmede det over af 

positive beskrivelse af vores nye anlæg - både i TV, i den skrevne presse og på 

mange af de sociale medier.  

Alt i alt må åbningen siges at være en kæmpe succes og frugten af et par års godt og 

hårdt arbejde.  

Foruden åbningsdagen har bestyrelsen bl.a. arbejdet med følgende i løbet af 2021: 

Året og sporbygningen startede med udfordringer relateret til Corona, så flere af de 

planlagte byggedage, blev aflyst, og da vi så småt kunne starte op igen, blev arbejdet 

tilrettelagt i mindre grupper, så vi undgik at samle alt for mange mennesker. 

Jonathan og Claus har været de bærende kræfter på mange byggedage hen over 

året, stor tak til jer 2 for jeres gåpåmod og jeres evne til at få forklaret de øvrige 

sporbyggere om jeres tanker med de nye sporforløb! 

Den 13. marts havde vi besøg af en af Danmarks dygtigste MTB-kørere, Mads 

Weidemann, som gennemførte en kursusdag for 20 begejstrede ryttere. Jeg har 

ladet mig fortælle fra sædvanligvis pålidelig kilde, at dagen helt igennem var 

fantastisk, og at Mads var god til at lære fra sig.  

25. marts afholdt vi generalforsamling, og helt i Coronaens ånd blev den afviklet 

virtuelt, men det lod sig heldigvis også gøre.  

Af øvrige projekter og opgaver, som er forløbet igennem året 2021, kan her bl.a. 

nævnes:  



Arbejde med tilladelser, herunder landzonetilladelse, skovlovsdispensation, 

byggetilladelse og ikke mindst tilladelse efter Jordforureningsloven, som krævede en 

række jordforureningsundersøgelser på Gåsebjerg Sand. Alle disse formalia er blevet 

kørt igennem med fast hånd især af Knud, stor tak til Knud for veludført arbejde, og i 

særdeleshed for den vedholdende indsats.  

Nordea-fonden, Albani-fonden og Øhavsmuseet har også været emner, der skulle 

håndteres. Det er endt ud med, at Nordea og Albani desværre takkede nej til at 

støtte vores projekt, men Øhavsmuseet valgte at støtte os med 40.000 kr., imod at 

vi sørgede for opsætning af lytteposter til et Mammut-trail, og at vi de kommende år 

sørger for at gæsterne kan komme til lytteposterne.  

Der har ligeledes været en del dialog med Faaborg Ski og Motionsklub, om et 

tættere samarbejde og evt. en sammenlægning på sigt. Foreløbig er foreningerne 

dog hver for sig, men der er etableret et rigtigt godt samarbejde om MTB-træning, 

og 12 knivskarpe instruktører er uddannet til at varetage disse træningsforløb.2  

I efteråret, nærmere bestemt i september, afholdt MTB-projektet en studietur til 

det jyske for bestyrelsen. Fra deltagerne har der lydt stor tilfredshed med 

arrangementet.  

Sidst på året har der været en intens dialog med Naturstyrelsen og ikke mindst 

Faaborg-Midtfyn Kommune om at sikre driften af de nye spor efter 2021, hvor MTB-

projektmidlerne, som har været grundlaget for arbejdet de sidste to år, stopper. Der 

er heldigvis en meget positiv indstilling i kommunen og samarbejdet med 

Naturstyrelsen er rigtigt godt, så fremtiden tegner lys for MTB i Faaborg!  

Vi sluttede året af med at få lavet en lille erkendtlighed til Kewin, for uden hans 

tanker og indsats var hele projektet aldrig blevet aktiveret, så det blev til et fint 

billede af Kewin og hans måske ikke altid fuldstændig sikre stil.  

En meget stor tak for tankerne, sparringen og indsatsen til dig Kewin!  

Afslutningsvis vil jeg nævne, at resultatet af alle vores anstrengelser, viser sig i form 

af, at der i perioden fra marts 2021 til februar 2022 har været ca. 40.000 

gennemkørsler, hvilket helt klart må betragtes som meget tilfredsstillende.  

Med disse ord vil jeg bede generalforsamlingen godkende bestyrelsens beretning.  

 

På bestyrelsens vegne,  

Nils Knudsen  

Formand 


