Stormöte Endurokommittén 2018-08-21
Deltagare
Andreas K, Henrik O, Daniel T, Rickard A, Henrik K, Marcus H, Stefan J, Mikael B, Caroline W, Johan K,
Oskar A, Kristian T, Pelle P, Anders K, Peter Ljungström, Martin W, Micke F, Fredrik Andersson,
Thomas N, Peter H.

Vintercupen
Rickard informerade om att Johan Wahlström inte kommer att fortsätta att sköta tidtagning mm.
Detta kommer att få stora konsekvenser som måste lösas om tävlingarna ska kunna genomföras.
Till nästa Vintercupsmöte kommer det att tittas på olika lösningar på hur det ska kunna bedrivas
framöver. Varje tävling kräver ca 18 timmars arbete. Tidtagningsutrusningen ägs av FMCK TV skärmar
mm är Wahlström.
Rickard presenterade en egen idé: Tre personer utbildas för att sköta förberedelser inför varje tävling
+ två från varje klubb som kan sköta tidtagningen på respektive tävling. Förslag på lösningar
välkomnas och kan lämnas till Andreas Karlsson som tar med det till Vintercupsmötet 2 sept.
Är vår Fredrik Gustavsson intresserad av en roll i detta? Bengtsson kollar.

Arbetsdagar
Ligger nu på Idrott Online och ska rapporteras där. Just nu ligger träningsansvariga upplagda.
Vintercupen som varit 2018 ska också läggas upp retroaktivt.

Startersättning 2018
Övre gräns för utbetalning beslutas efter vår tävling i vår tävling i Vintercupen 2019. Utbetalning
därefter Statustävlingar går före om det finns ett tak.
Krav 2018
Startersättningar
Träningskort
Träningsansvarig
En zon tävling, träningsspår
Flaggvakt Cross

4 poäng
4 poäng
1 poäng
2 poäng
1 poäng

Nytt träningsspår
Intresseanmälan för att hjälpa till skickas ut på SMS kedjan av Rickard A. Intresse för att hjälpa senast
tisdag 28 augusti. Anmälan SMS till Rikard A. Marcus Hjelm ritar upp spåret och skickar till Andreas K
och Roger H. I första hand gör vi klart träningsspåret och därefter Extremen som kan anslutas till
träningsspåret. Samtidigt viktigt städa upp spåret med gamla band och dunkar.
Större del av banan bör rättas till med maskin. Mikael B har maskin och kan hjälpa till. Beräknat klara
det på uppskattningsvis 20 timmar. Spåret ska göras klart under vecka 35 och 36. Nytt spår klart
vecka 37.

Förslag tävlingar 2019
USM kompletterat med Breddklass eller Motionsklass.
USM körs först därefter Bredd, Motion. Allt på en dag.
USM klart 12.30.
Bredd, Motion kan starta 13.00.
Startande USM ca. 130st.
Vår eller höst? Avvakta tills vi vet när vi får vår Vinter Cup. Det vet vi 2 september. Ev.
intresseanmälan att vi kan arrangera kan inskickas innan beslut. Går att backa.

Övrigt
Maskin
Peter Hendén och Mikael Bengtsson titta på förslag på lämplig maskin.
En 8-9 tons Grävare på band kan vara lämpligast.
Bengtssons befintliga maskin är kanske också ett väl så bra förslag.
Alternativt hyra maskin.

Klubbtröjor
Tröjor köps har köpts av Rydéns.
Enklast att köpa rena tröjor med FMK trycket på. Ev. lägga till namntryck på ryggen. Viktigt att inte
glömma ungdomssektionen. Caroline W kollar på detta.

//Endurosektionen

