
 
 

           
 

      

  
 

ENDUROMÖTE 2017-01-04  
 

S1 Mer och mer militär övningar på fältet under våren och 
sommaren inför den stora övningen i höst. 

Enduro frågor Frågor ang enduro ska ställas till Jonas L i första hand och det 
inte han kan svara på skickar han vidare till berörda personer. 

Träningsvästar 2017 Tomas ska uppdatera informationsbladet som föraren får med 
vid väst köpet. 700kr kostar västen 2017. 

Prova på licens Rogga ser till att ett sånt block finns med i data väskan i fall 
någon kommer utan licens på våra klubb tävlingar 

Kvällscupen Crille sköter racen jättebra och serien har många deltagare 
KM Kommande race körs 28/1 och 25/2.  

Inget datum för Hartancup ännu. 
Par enduro Körs på för sommaren för att slippa kyla för den som vilar 

under racet. 
Göta pokalen 2017 Körs i samband med Karlströms kupp 8/4. Jessica kollar 

bokningen med Fortv. 
Lag SM Rogga kollar med Patricia om det blir SM status i år.  

Motionscupen Körs 18/4, 2/5, 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 1/8, 15/8 
Motions kåsan 2/12 

Träningsläger Johan A roddar vidare… 
Novemberkåsan Peter V tar fram organisations schema och kart skiss över banan 

till nästa möte. Jonas L kollar med ”Valpen” ang Volvo 
lastbilars lokaler.  

Motorstadion Vi söker bidrag för att kunna bygga en entré till klubbstugan för 
rörelsehindrade m.m. 
Det finns köksinredning att hämta till klubbstugan och Rogga 
samordnar den transporten.  

Material förvaltare Vi behöver en gubbe som tar hand om material som pilar, 
skyltar m.m. 

Möten Vi ska försöka att ha en representant från enduron på Cross och 
styrelsemöten, vi får sätta ihop något schema för det vid nästa 
träff. 

Teamplats på SM Förslag om att anmäla en team plats för Göta åkare kom upp. 
Prislapp 5000kr/år men medför flera fördelar för de som tävlar i 
SM och som inte är med i ett race team. Rogga tar med det till 
budget mötet. 

Ekonomi Ekonomin är ansträngd och Rogga vill att vi kommer in med 
förslag om aktiviteter under året till budgetmötet som hålls i 
februari. 

Årsmöte Vi ska skriva en årsberättelse för enduron till årsmötet. 
 
Närvarande: Rogga, Daniel O, Jonas L, Johan A, Peter V, Tomas S, Håkan K, 


