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Duurzaamheid #sustainability
Wij zetten ons in voor de belangen van de sport en
leggen daarbij de nadruk op duurzaamheid en
behoud van recreatie en omgeving

Erkenning #recognition
Wij bieden een nationaal platform voor

verenigingen en MTB trails om deel te nemen aan
de jaarlijkse MTB Trail Awards

WHAT WE STAND FOR

Sport ontwikkeling #mtb

MTB Trail Awards

MTB Trail Awards maakt zich hard voor de
erkenning van vrijwilligers en regionale route
bouwers, met als doel om de MTB footprint in
Nederland te vergroten

Toegankelijkheid #accessibility
Wij willen draagvlak creëren onder nieuwe leden
en debutanten om de MTB in Nederland op de
kaart te zetten
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EVENT & UITREIKING
De MTB Trail Awards worden uitgereikt in 6 categorieën met ‘De
Gouden Schop’ verkiezing als publieksprijs en meest prestigieuze
Award. De Gouden Schop wordt toegekend aan de op basis van
stemmen verkozen route met de beste MTB trail (Met top 25
notering – MTBroutes.nl) op grond van onderhoud en rijervaring

ZATERDAG
.

5 Oktober 2019

On top of the celebration and award ceremony we have demos
and special guests. Click for AFTERMOVIE 2018 below:

3

De Gouden Schop
De Gouden Schop wordt toegekend aan de MTB Trail met de
meeste stemmen. Uw stem uitbrengen kan tot 1 Oktober 2019 op
http://mtbtrailawards.com/Stem.html

MTB TRAIL AWARDS
.

CATEGORIES
Beste Nieuwe MTB Trail
Deze

categorie

wordt

overhandigd

aan

de

beste

nieuwe

binnenkomer.
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Responsible Riding (Trail Etiquette)
Sporten in de natuur doe je niet alleen. Samen met andere

recreanten als ruiters, wandelaars en vogelaars zijn MTB’ers gast
in de natuur. Ondanks de ruim 200 specifiek aangelegde MTB
routes is omgang met elkaar minstens zo belangrijk. In deze
categorie belonen we initiatieven die trailrespect en de NTFU
buitencode op opvallende wijze onder de aandacht brengen.

MTB TRAIL AWARDS

CATEGORIES
Natuurvriendelijkste MTB Trail
Naast rijplezier vinden we het ook belangrijk om de routes zo
natuurvriendelijk te maken, zodat iedereen de MTB Trails optimaal

kan beleven. Bij deze categorie wordt gelet op o.a. voorkomen van
de verstoring van flora en fauna, ontzien van kwetsbare gebieden
en goede bewegwijzering
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Beste Bikepark
Zijn de rijdbare lijnen zonder enige moeite te nemen? Zit er
voldoende flow in het park? Hoe staat het met de diversiteit in
niveau verschil? En dien je van tevoren zelf het park te shapen of is

het altijd in goed staat? Dit zijn belangrijke elementen die
meewegen bij de selectie van het beste bikepark van Nederland
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CATEGORIES
De Aanmoedigingsprijs
Naast de erkenning voor de beste routes is er ook ruimte voor een

aanmoedigingsprijs, oftewel een Award voor een route die wel wat
extra aanmoediging verdient en een boost kan gebruiken
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UITREIKING 5 OKT 2019

LOCATIE
In samenwerking met Specialized hebben we de perfecte locatie
gevonden voor de MTB Trail Awards 2019

DRINKS, FOOD AND FUN
Naast een airbag, jumps en pumptrack is er voldoende ruimte
voor ontspanning en een hapje en drankje. De locatie grenst aan
MTB Route Zeddam en biedt de mogelijkheid om te rijden en

douchen

Adres: Specialized
Zeddamseweg 84
7041CT ‘s Heerenberg
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DE UITREIKING

PROGRAMMA
ONTVANGST 16:30 – 17:00
Genodigden zijn in de namiddag welkom op de
schitterende locatie die grenst aan de MTB route

DRINKS & BITES 17:00 – 18:30
Na aanvang zijn er hapjes, drankjes, een

spetterende demo en de gelegenheid voor
netwerken met andere bezoekers

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

AGENDA

UITREIKING 18:30 – 19:30
18:30 start de prijs uitreiking van de 6 verschillende
categorieën

CELEBRATION 19:30 - 21:00
Na de uitreiking is er ruimte voor een meet and
greet, ride of demo waarbij een ieder een sprong kan
wagen of de pumptrack kan rijden
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CONTACT
E: INFO@MTBTRAILAWARDS.COM
W: WWW.MTBTRAILAWARDS.COM
T: 06-26282625

