MTB er danmarks mest vokkesende sport. De seneste år er der
meldt om en tilgang af medlemmer på 20-25% i landets klubber.
Og så er der dem der ikke kører i klub.
Denne mængde menensker kan der nu satses på indefor mountainbike turismen i Danmark.

MTB Turisme i Danmark
Mountainbike er de seneste år steget markant. Og der meldes om en tilgang på mellem 20-25% i de etableret cykelklubber
landet over. En løs vurderingen, bygget på
salget af MTB’er i prisklassen hvor man
regner med at det er til motionsbrug, er at ca.
150.000 danskere dyrker mountainbike som
motionsform. Dette tal bakkes også op af Direktøren for Feriecenter Slettestrand Kristian
Skjødt, som over telefon interview anslår
antallet af MTB’ere til mellem 200.000 og
400.000 personer. Feriecenter Slettestrand
har ingen målinger på deres besøgende, men
de har oplevet en tydelig stigende interesse
for sporten. Både i besøgende på deres to
mountainbikespor, men også i efterspørgsels
på kurser og ophold med MTB som fokus.
Tal fra idrættens analyseinstitut viser at
mountainbike ligger nr. 15 på hitlisten over
voksen danskeres motionsformer.
Dette betyder naturligvis også at der skal
skabes rammer om sporten. Og med over
100 forskellige mountainbikespor i Danmark
er man allerede godt i gang.
Sporten egner sig både til elite sportsmanden og motionisten. Og med mere end 66
løb på et år, ifølge mtb kalenderen, bare til
den almindelige mountainbike er der stor
opbakning til sporten. Foruden løbende for
motionister på XC mountainbike er der også
Enduro løb og Downhill løb.

Der køres DM og
så køres der Sram
liga løb som er for
licenskører. Udover
det er der en masse
events, konferencer,
lokale løb og samlede sportsdage hvor
MTB også har fået
en plads.
Som det ses i figur
1 på siden her, viser
tal fra Idrættens
analyseinsitut at 37% af voksne danskere
fortrækker at dyrke motion i naturen. Dette
ses tydligt i den voksende interesse for
mountainbike, men også trailløb og andet
udendøressport.
Undersøgelser viser at der er en stor tendens
til at danskerne vil dyrke motion i naturen.
Især de voksne danskere.
Denne tendens bakkes op af en KRAM undersøgelse fortaget i 2010 (Kost, Rygning,
Alkohol og Motion) udført at Statens institut for folkesundhed. Undersøgelsen viser
at ca. 40% af de adspurgte svare at de ofte
motionere i grønne områder eller på stier og
veje tæt på deres hjem. Denne tendens med
motion i naturen har smittet af på MTB.

The 7 Stanes
Tal fra udlandet viser at der godt kan være
penge i at etablere spor og have 100% fokus
på turismen. Flere steder i Danmark er man
nu gået helhjertet ind i det at bygge spor med
fokus på turisme fra både ind- og udland.
Den helt store inspirationskilde til disse
projekter er The 7Stanes i Skotland, her har
man igennem en årrække udviklet et mountainbike mekka. Med over 400km spor i
det sydlige Skotland har man satset stort på
Mountainbike turismen.

Sporene er tilpasset alle niveauer, og det
store område trækker over 400.000 besøgende til om året. Dette skaber helt naturligt
vækst, og det har faktisk skabt et enormt
overskud.
I dag er der foretaget en samlet offentlig
investering på ca. 45 mio. kr., som ifølge
projekts leder allerede i 2008 balancerede
rent samfundsøkonomisk. For hele Skotland
generede MTB-turisme, således i 2014 1,3
mia. kr. og det forventes i 2017 at MTB turisme genererer 1,5 mia.kr. Gevinsten er helt
åbenlys i det skotske eksempel.

Tal fra en undersøgelse fortaget af Visit
Skotland, viser at mere end 22,5% af de
besøgende vælger at overnatte i forbindelse med deres besøg til The 7Stanes. Det
samlede antal af besøgende i Skotland med
henblik på MTB er 1,3mil. De knap 600.000
af dem er udelukkende kommet for at kører
MTB spor, og the 7stanes trækker altså mere
end 400.000 af disse besøgende.
Undersøgelsen viser også at de overnattende
bruger 86% mere end en dags besøgende. Så
det økonomiske potentiale er rigtig god.

Lektor Laila Ottesen, der forsker i idrætssociologi ved Institut for Idræt og Ernæring på
Københavns Universitet. Udtaler:

”Kigger man overordnet på det, kan man
se, at naturen er den foretrukne idrætsfacilitet blandt danskerne. Vi sidder
næsten alle sammen indenfor hele dagen
på grund af vores arbejde, og derfor vil
vi gerne ud, når vi har fri. Folk vil gerne
høre fuglene synge, se blomsterne springe
ud og lugte græsset. Man kan se det som
en stigende tendens, i begyndelsen gik
fitnesscentrene ikke ud, men i dag har de
taget det udendørs rum til sig med parkour, rulleskøjter samt crossfit, og det vil vi
komme til at se mere af”

En af de helt essentielle inspirationskilder
udover det økonomiske aspekt er helt klart
hvor de besøgende kommer fra. Undersøgelsen viser at størstedelen af de besøgende kommer fra det sydlige Skotland, 43%
kommer fra det resterende Skotland, 32% fra
andre steder i UK og 5% kommer fra andre lande. Det viser at den helt store kundegruppe ligger lokalt og nationalt. Og at
satsningen på turismen ikke behøver at være
for at trække folk til udlandet.

Turismen i Danmark
En undersøgelse jeg har fortaget med et
spørgeskema bekræfter også dette. Her er
de adspurgte blevet bedt om at vælge de 3
destinationer de helst vil holde MTB ferie i.
Og her har 51% valgt Danmark.
Det kan rent potentielt betyde at kundegruppen for MTB turisme ligger på alt fra
75.000 - 200.000 hvis man tager udgangspunkt fra det estimeret tal af MTB brugere
som vurderes til at ligge på mellem 150.000
målt på salg af MTB’ere i en prisklasse
hvor man regner med det er til motionsbrug.
Og til 400.000 som er et tal vurderet ud fra
Kristian Skjødt.
Disse potentielle kunder for detailhandlen
og hotel branchen skal man satse på, for at
kunne gøre dette skal man bygge og udvikle
mountainbike mekkaer. Dette er man allerede igang med nogle steder i landet.

I Viborg er man i gang med projektet Viborg
MTB spor. Som skal byde på 100km sammenhængende spor.
Viborg MTB, Cykelmotion Viborg og Hald
Ege MTB har en klar målsætning. Viborg
som by og kommune skal på det nationale
og internationale MTB-landkort og synliggøres som et af Danmarks mest attraktive
MTB-områder til gavn for kommunens borgere, turisme og erhverv.
Sporet vil rumme alt fra teknisk avanceret
spor af national/international klasse og den
mere rolige rute der henvender sig til den
almindelige cykelmotionist eller cykelturist,
der kommer for at opleve Viborg og omegns
fantastiske natur.
Det samlede budget for projektet er på i alt
3.698.125 kr., som de forventer at implementeret over tre år.
Viborg Kommune støtter projektet med 500.000
kroner årligt i budgetårene
2016-2018. Den resterende del af budgettet søges
primært fra fonde.
Derudover bidrager lokale
MTB-klubber med årlige
beløb, ligesom der arbejdes på at samle midler ind
gennem lokale partnerskaber
og sponsorater.

Charlotte Kastbjerg, Turistchef - Visit Viborg. udtaler:

”Styrken ved dette projekt er, at Viborgegnen vil få en unik aktivitet, som især
tyske og norske turister har en stor interesse i.
Målrettet markedsføring vil kunne medføre flere overnattende gæster og derved
øget omsætning for såvel detailhandel,
overnatningssteder og restauranter”
Et projekt af denne størrelse vil også betyde,
at der vil blive opbygget sporbygningskompetencer lokalt, som vil kunne resultere i
varige arbejdspladser, efter at projektet er
gennemført. Projektet vil også give grundlag
for etableringen af nye virksomheder.

Brugerundersøgelse
Jeg har på baggrund af manglende materiale
lavet et spørgeskema som er sendt ud til
MTB folket.

I samme undersøgelse af idrættens analyse
institut er der vist at de fleste er mellem
30-60 år og at de i gennemsnit bruger knap
12.000kr om året på deres sport.

Det er svært at sige om der er tale om en
tendens ved svarene, men resultatet ligger
sig helt sikkert godt op af den opfattelse
interessefolk har af sporten i helhed.
Formålet med undersøgelsen var at finde
ud af hvor vidt Danskerne ønsker at bruge
Danmark som feriedestination med MTB i
Grafen viser at mountainbike er en af
de dyreste sportsgrene målt på voksnes forbrug årligt.

fokus, og hvilke lande der ellers vægter højt.
Udover det har det været interessant at finde
ud hvilken aldersgruppe der er repræsenteret
mest, deres købslyst i forhold til cyklen og
hvordan resultatet er fordelt på køn.
Min undersøgelse viser at knap 13% af de
adspurgte er kvinder. Det stemmer ret godt
overens med tal fra idrættens analyseinstitut

Jeg har naturligvis undersøgt dette
med mit spørgeskema også, og jeg
kan kun tilknytte mig disse data. Min
undersøgelse
viser nemlig at
størstedelen af
de adspurgte er
mellem 30-40
år og den næststørste
gruppe er alderen 4050 år.
I min undersøgelse har
jeg også spurgt hvor
mange penge der er
brugt på cyklen, og
igen her er jeg enig
med Idrættens Analyseinstitut.

Som det ses bruger størstedelen mellem
10.000 og 25.000kr på deres cykel. Dette
tæller udelukkende dele til cyklen og personen.Med etablering af nye MTB spor rundt
i landet, hvor man satser på
længde og kvalitet for at skabe
de bedste rammer og give den
bedste oplevelse af naturen,
bliver der gjort rigtig meget
for at højne turismen. Der er
satset stort, men undersøgelser
viser at det kan være gavnligt. Den stigende interesse
for MTB i Danmark og den
fremtidige øget turisme vil helt sikkert smitte
af på lokalsamfundet. Det vil komme flere
overnattende gæster i de områder hvor man
har markedsført sig bedst, og der vil komme flere virksomheder der satser på MTB
som levevej. Alt dette vil også skabe vækst i
statskassen.

