Möte Endurokommittén 2018-08-07
Deltagare
Roger H, Andreas K, Henrik O, Daniel T, Rickard A, Henrik T, Marcus H, Thomas N.
Vintercupen Kritik vår tävling 2018.
+Många startande bra depå och speaker. -Krångel med klädnypor. Crossbanan baklänges. Strul
tidtagning, hög musik.
Nya planer inför 2019 eller längre fram.
Rickard drog lite förslag på förändringar. Cupen har blivit så stor att den är svårt att arrangera för att
uppfylla alla förväntningar. Endast klassiker tävlingarna är större. Johan Wahlström har avslutat sitt
arbete med tidtagning mm. Detta kommer att bli svårt att ersätta inför 2019. Ev. utbilda ett mindre
antal personer som kan dela på Johans jobb. Alternativt att varje klubb ordnar, sköter tidtagningen
själva. Har vi denna möjlighet med vår utrustning? Ev. ta hjälp av ett arrangörsbolag i framtiden.
Detta för att underlätta för arrangörsklubbarna. Detta kommer att diskuteras på kommande
Vintercupsmöte 2 september. Detta kan innebära högre startavgift. Följande kan då skötas av
arrangörsbolaget.
-Anmälan
-Startlistor
-Seedning
-Resultat
-Utveckling
-Hemsida
-Tidtagning
-Inköp ny utrustning
-Marknadsföring
-Press
-Sjukvård
-Speaker
-Prisutdelning
-Sponsorer
-Avslutningsbankett
-Pre-Ride mm
Förslag att vi FMK arrangerar Vintercupstävlingen Trettondagen, 6 januari.
Arbetsdagar: Ligger nu på IdrottOnline och kan rapporteras där. Just nu ligger träningsansvariga
upplagda. Vintercupen som varit 2018 bör också läggas upp där.

Startersättning 2018.
Utbetalning slutet januari, februari efter Vintercupen 2019. Övre gräns för utbetalning beslutas efter
Vintercupen 2019. Statustävlingar går före om det finns ett tak.
Krav. 2018 Startersättningar: 4 poäng
Träningskort: 4 poäng
Träningsansvarig: 1 poäng
En zon tävling, träningsspår: 2 poäng
Flaggvakt Motocross: 1 poäng
Nytt träningsspår:
Ev. göra som vi gjort vid tävlingar att vi samlas och delar upp i zoner. Tid vecka 34 efter GGN lägret.
Marcus Hjelm ritar upp spåret och skickar till Andreas K och Roger H. Efter pilning bör Janne plana till
spåret.
Förslag tävlingar 2019:
USM komplettera med Breddklass eller Motionsklass. Tas upp på kommande Stormöte. Ev.
intresseanmälan att vi kan arrangera kan inskickas innan beslut. Går att backa.
Stormöte:
Tisdag 21 Augusti.Kl. 19.00
GGN Training Camp 18-19 Augusti:
Hittils få anmälda 40 st. Marcus H lotsare, någon mer behövs.
Extremen: Ska den göras i ordning? Tas upp på stormötet.

