Möte Endurokommittén inför Vintercupen 2019-11-19.
Deltagare
Andreas K, Henrik O, Stefan J, Anders K, Christian K, Carolin W, Björn R, Kristian T,
Roger H, Rikard A, Pelle P, Johan K, Fernhed (Fyrhjuling), Thomas N.
Fyrhjuling på Endurospåret.
Fernhed som var på vårt möte representerade en grupp som har intresse att köra Fyrhjuling på
vår Motorstadion.
Fyrhjulingar går under Enduroreglementet enligt Svemo.
Förslag köra en gång per månad, kanske kan komma ett tjugotal per gång.
Beslut på mötet att de testar först och håller sig på Endurospåret. Någon från oss ska vara
med och visa området mm.
USM Enduro
Finns intresse att arrangera ett USM? Krävs mycket arbete har vi resurser?
Rikard lägger ut intresseanmälan.
30 Maj kan vara lämplig dag.

Vintercupen 2020
Lördag 28 December (2019) har vi vår tävling som är den första i serien av totalt sex
deltävlingar.
Nytt för i år är en ny åldersgrupp 60+ kör ihop med åldersgruppen under.
Priser vid varje deltävling 1,2,3 Elit, Senior, Junior. Damklass pris till vinnare.
Meddela på förarmöte och i PM att prisutdelning för Dam sker efter målgång.
-Tävlingsdepå ska vara stängd för utomstående.
-Avslutningsfesten blir i Tibro..
-Pree-ride önskvärt och som ska vara förare från annan klubb. Friman Tidaholm har sagt ok.
-Förarmöte ska vara innan tävling.
-Respit bör vi vara mer alerta att bevaka.
-TEAM Väst ansvarar för klädnyporna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henrik har ansökt om Polistillstånd.
Två slingor. En 12 minuters och en 10 minuters. Korta varvet som nr 2.
Rör för slingor på plats innan tjäle. Kabel ska finnas i innan. Två kablar i varje.
Start o Målgruppen kollar detta.
Endurospåret är stängt och Crossbana stängd från nu.. Henke gör detta.
Tänk på att göra stora svängar för att vara rädd om underlaget.
Skylta upp till toaletter för att inte få in alla förare i nya klubbstugan.
Line-up längs utsida staket lilla crossbanan. Bredda upp mer än i fjol.
Kiosk i Klubbstugan.
Låna en ljudmätare extra.
Pilar ska vara placerade ca 90 cm över mark.
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Ansvarsfördelning arbetsgrupper.
Karta med inritade zoner utdelat till resp. grupp.
Bygga upp Startområdet:

Kristian T, Anders K, + Någon, några till.

Pilning, Bandning.
Zon 1:
Zon 2:
Zon 3:
Zon 4:
Zon 5:
Zon 6:
Zon 7:
Zon 8:
Zon 9:
Zon 10:
Zon 11:

Anders J, Daniel T
Christian K, Stefan J
Vakant
Roger H, Pelle P
Andreas K, Thomas N
Mikael B, Carolin W
Far och son Ljungström.
Ahlins x 2
Marcus H, vakant
Rickard B, Katja
Henrik, Elvira O.

Varje Zon ansvarar också för avbandning på respektive Zon.
-Alla band ska bort.
-Pilar tas bort på Crossbana samt allt utanför området.
-Pilar på ordinarie Enduroområde ska vara kvar. Detta ska vara klart senast 12:e Januari.
-Pilar ska skruvas av från pinnar.

Planing av spår nu innan tjäle.
• Rickard Bengtsson?

Funktionärslista.
• Separat lista ska tas fram. Tävlingsgruppen ansvara för den.

Kartor med Zonindelning.
• Finns i pannrummet. Fr.o.m 23/11.

Pilar.
• Finns i pannrummet. (Klubbstugan)

Skruv
• Finns i pannrummet Torx 20.

Band
• Tibro, Andreas fixar.
• KTM band. Johan K kollar.
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Hästägarna
• Rickar kontaktar.
Karlgren
• Johan K kontaktar.

Press
• Peter Hendén,

Sjukvårdare och Hjärtstartare.
• Ahlqvist.

Film över spåren
• Ska läggas ut senast måndag innan. Stefan Johansson ordnar detta

Bandning Pilning Klart.
• Klart senast 22 December.

Priser.
• Falbygdens Ost, Johan K kollar.

Funktionärsmat
• Catering 40-50 st, Andreas kollar.

Speaker.
• Ejlegård. Rikard Frågar.

Fyrhjulingar.
• Klubbens befintliga.
• Fernhed kollar om 2 st därifrån är ok.
Sjukvårdarnas ska märkas upp. Får ej användas av någon annan.

Eld utanför depå.
• Kjelle fixar.
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