Stormöte Endurokommittén 2019-03-26.
Deltagare
Andreas K, Henrik O, Daniel T, Rickard A, Stefan J, Rickard B, Mikael B, Caroline W, Johan
K, Anders K, Fredrik A, Kristian T, Roger H, Peter H, Björn R, Thomas N.

Fyrhjulingar
Finns en grupp som kör (8-10 st) fyrhjulingar i stan.
De skulle ev. ara intresserade av vara på Motorstadion för att kunna utöva viss moment med
fyrhjuling, vinschning mm.
De kommer att höra av sig till Henrik O om vad de vill utöva.
Vi får därefter ta ställning till hur vi går vidare med detta.
Cross-skola
Fånga upp de ungdomar som har vuxit ur Cross skolan.
Det är ca.5 st ungdomar hos oss som behöver ha någonstans att gå vidare.
Kanske samarbeta med övriga klubbar. Finns det någon som kan hålla i det i första hand för
våra förare. Ställ frågan på Messenger (SMS-kedjan).
Vår Fyrhjuling
Servad, reparerad och klar att hämta. Kostnad delas mellan Cross och Endurosektionen.
Den är reggad som Terrängfordon och får bara köras person som har B-kort tagit före 2000.
Sätta på en lapp på fyrhjulingen som beskriver vad som gäller.
Några allternativ att ta ställning till.
•
•
•

Typa om den.
Begränsa vem som får köra.
Byta till annan som är traktorreggad, max 45 km/h.

Peter H kollar vad ett inbyte till en ny Traktor reggad fyrhjuling kan kosta.
Kärra till fyrhjuling.
Vid köp av kärra från Axima ca. 14 000 + moms.
Axima kan då också sponsra med maskiner såsom hjullastare mm.
Beslut att köpa kärra hos Axima. Björn R fixar detta.
Hyra av Fyrhjulingar.
Ca. 500:- dygnet från Skövde Fyrhjulingar.
Hyra 2 st till USM och helgen innan. Även kärror. Peter H kollar.
Endurospåret.
Återställt och klart av Bengtssons.
55 timmars arbete. Bra jobbat.
Träningspår iordningställs eller öppnas ej innan USM.

USM
USM
Ca. 150 startande.
Plan att köra fyra prov liknande som SM 2017.
Guldhjälm 50,65 och 85CC
Körs i samband med USM. Eftermiddagsstävling lördag start kl 17.
Tävlingen tar ca. 2 timmar. Beräknat antal startande 30st.
Vi har 8-10 st licensierade i vår klubb.
Breddtävling vid USM.
Start kl 13 efter att USM är färdigkört.
Minsta antal för genomförande tävling 50st.
Arbetsfördelning, Zoner.
Förfrågan om intresse att jobba med förberedelse samt funktionär.
Läggs ut på Messinger.
Zonindelning på karta.
Rickard A, Andreas K och Roger H ritar in zoner.
•

Extremprov
Ansvariga:

Rikard A och Björn R

•

Crossprovet
Ansvarig:
Mikael B
Arbetsdag efter att alla övriga zoner är klara.

•

Kyckling

•

Enduroprov

•

Transport

Funktionärsmat.
Enduromorsorna.
Färdiga portioner i påse med frukt, något godis.
Kiosk
Enduromorsorna.

Bajamajer

Speaker
Eilegård
Band
Stombergs sponsrar.
Pilar och skruv.
Finns källaren klubbhus. Blå på transport.
Affischer.
Peter H kollar med Tom.

