Stormöte Endurokommittén 2020-01-19.
Deltagare
Andreas K, Henrik O, Rickard A, Mikael B, Katja B, Pelle P, Anders K, Fredrik A, Björn R,
Roger H, Peter H, Mikael F, Per K, Anders J, Daniel T, Thomas N.

Vintercupen
Kritik vår tävling 2020.
Bra
+Sjukvårdare nöjda.
Förbättringar
-Göra någon typ av överfart över crossens startsgrindar så att tävlingsspåret kan gå där. Då
frigörs ytan för sjuktransporter mm.
-Anmälan och Ljudprov för nära parkeringen (trångt).
-Fylla parkeringen vid depån med bilar först innan det kommer mycket folk,
därefter parkeringen på Folkraceområdet.
-Släppte iväg första motionsgruppen för tätt mellan varje förare.
-Motionsgrupperna för stora jfr med sista grupp. Fler duktiga motionärer bör köra bredd.
-Ont om plats på parkering vid Folkrace. Ev. plana, bulta till mer gräsmark.
-Där det varit krascher (Ellas Backe) bör vi köra andra hållet. (Hopp ut och motsol inte bra).

Träningskort, Startersättningar.
Många har inte rapporterat arbetstid.
Ansökan senast 25 Januari. Då måste också arbetstid vara rapporterat.
Det ska också under 2020 finnas möjlighet att rapportera tid på övrigt, om man gjort något
som inte finns uppsatt som aktivitet.
Endurokommitté möten kommer också att bli berättigat att rapportera som arbetstimmar.
Krav 2020
Träningskort:
Startersättningar:

24 Timmar.
36 Timmar.
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Sponsring

Utses vid respektive tillfälle.

Finns alltid möjlighet att tillsätta fler intresserade under året.

Övrigt.
-Träningsläger.
Arrangera ett träningsläger under våren.
Flera olika allternativ diskuterades
-Förslag 1-dagars i samband med Landslagsläger vecka 13.
-Alternativt köra ett 2-Dagars i egen regi.
-Alternativt köra ett 1-Dagars i egen regi, förslag 16 maj.
-Aktivitetsgrupp.
Vi bör skapa en grupp som kan skapa aktiviteter där alla kan ta del av gjorda arbetstimmar,
inte bara förare.
Peter Hendén kollar på detta.
-Enduro-området
-Finns mycket träd som bör tagas ned och bortforslas. Detta för att skapa mer yta att lägga
nya spår. Inget beslut om detta.

