
 

 

  

ENDURO MÖTE 2020-01-20 i Klubbhuset 

 

Enduro kommitté   

Namn Sign Mobil Mail Deltagit 

Niklas Gustafsson NG 072-548 18 30 niklas.gustafsson@ktm.com 

X 

Joakim Zetterberg JZ 070-577 20 30 joakim@jmaab.se 

X 

Lars-Erik Wärn LW 070-6738665 Bodaranch@gmail.com X 

Lennart Mäkinen LM 070-8224113 Lennart.makinen@gmail.com  

Peter Thorsell PT 0706408877 Peter.thorsell67@gmail.com X 

 

Sammankallande Niklas Gustafsson 

Protokollförare Joakim Zetterberg 

Övriga medlems deltagare på mötet ca 15st 

S1 (Patrik Görl)  

Stängt 15/4-31/5 och 7/10-20/10 

Anmälan till vakten 0171-157041 görs 5min innan varje tränings tillfälle,                                                

NG tisdagar 15.55. LW Torsdagar 15.55. JZ Lördagar 09.55. 

Medlemmarna önskar återställning, speciellt i de trängre partierna, detta planeras till när S1 stänger i 

slutet av maj. 

Patrik Görl blir ansvarig Tillsynsman på S1. All åkning förbjuden på jordsidan från grusvägen som går 

upp till bilövningsplan och fram till genomfartsvägen mellan parkeringarna 

bilövningsplan/härkebergavägen.  

Cross kommitté (Markus Marteliusson)  

KM på crossbanan körs 19/5 och 16/6, Läger i Tibro är planerat till 25-26/7, alla medlemmar är 

välkomna! Vi planerar för ett fadder race isamband med parenduron 4/4 

Enduroträningar motion/allmän (Stefan Pontan) 

Stefan Pontan styr upp detta med några utvalda tränare/medlemmar. Datum för träningarna läggs ut 

på facebook. 

 

mailto:niklas.gustafsson@ktm.com
mailto:joakim@jmaab.se


Enduroträningar ungdom (Conny Pettersson) 

Conny har dragit igång och kört träning för ungdom på S1, det har varit uppskattat med bra 

uppslutning. 

Enduroträningar junior/elitgrupp (Lars Wärn)  

Anmäl intresse till Lars Wärn så samordnar han detta. 

Enduroläger  (Niklas Gustavsson) 

Nisse kollar om vi kan hyra endurobanan i Tibro i samband med crossens läger 25-26/7. Nisse lägger 

ut info om anmälan på hemsidan och facebook. Pris prel 650-750kr 

Lagtävlingar 6-timmars, 24-timmars (Niklas Gustavsson/Joakim Zetterberg)  

Klubben betalar startavgifter om deltagare åker i klubbtröja. Medlemmarna anmäler intresse till 

Nisse eller Jocke som plockar ihop lag.     

KM 85-500cc (Joakim Zetterberg) 26/12, 25/1, 15/2, 14/3 

Lars Wärn och Junior/Elitåkare har fått ansvaret för att fixa bana 26/12, 8/2, 15/2. 

Kvälls cupen (Christer Jansson) 2020, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 25/2 

Rullar på bra, många deltagare. Chrille har fått ok på att beställa pokaler. 

Östra open (Enduro kommitén)  8/2 

Vi har fått ok från fortverket och länstyrelsen. Toaletter och korvvagn är bokat. Larsa ordnar en grupp 

som lägger banan. Parkering vid bilövnings plan. Götas åkare parkerar vid härkeberga vägen. 

Karlströms cup (Perer Viberg) 11,13,18 eller 25/4 

Ansökan inskickad till fortverket och länstyrelsen. Viberg vill ha några medlemmar inför 

banläggningen. Dessa plockas från väst listan. 

Par enduron (Anders Måfors)  4/4 

Ansvariga Anders Måfors, Kristian Måfors, Stefan Rindeskär och Henrik Övragård.                       

Marcus Marteliusson ansvarar för fadder klassen som körs isamband med parenduron. 2 banor 

behövs en för 65-85cc och en för 125-500cc. Båda behöver passera transponderslingan och skiljas av 

med bandning.    

Motions cupen (ansvarig efterlyses)  

Gruppindelning för nedan datum behöver göras. 

2 klasser, motion och Bredd. De 2 sämsta resultaten får räknas bort. 150kr startavgift. Nedan datum 

är planerade, mer info läggs på facebook inför varje tävling. Ansvarig för varje tävling (fet text) 

planerar med sina medhjälpare och tidtagaren samt ansvarar för att tävlingen blir av.  

14/4. S1 Parenduro/karlströms cup banan. 

12/5 Prel. Strängnäs. 

26/5 Prel. Knivsta.  

9/6 Ansvarig:  



23/6 Ansvarig:  

4/8 Ansvarig: 

18/8 Ansvarig: 

1/9  Ansvarig:  

7/11 Motionskåsan S1. Ansvarig dag:                        Natt:  

Enduro USM / Götapokalen (enduro kommitén) 2020-06-06,07 

Ansökan till fortverket och länstyrelsen är inskickad. Nisse kollar med tidtagarna för USM om 

möjligheten att köra Götapokalen samma dag. Lars Pärnebjörk kan förmodligen vara tävlingsledare. 

3 sträckor, Sand-Jord-Gräs dvs. 3st ban chefer behövs, Tomas Strömberg kan tänka sig att hålla i en 

av sträckorna. 

Stubbrace (Henrik Gustavsson)   

Planeras till augusti-september-oktober 

 Övrigt  

Västpriset är bestämt till 850kr lika för alla i klubben och lika som förra året. Ok från styrelsen. 

Skrivelse till Svemo behöver göras där vi trycker på ang. att lättare kunna anordna klubbtävlingar och 

lättare kunna få fram tävlingsledare. Detta förs vidare till styrelsen. 

Prisutdelning för motionscupen 2019 samt KM 2020 kanske kunde göras på årsmötet. 

Ordna något för de som hjälpt till vid SM 2019 / USM 2020. 

Mer info på hemsidan önskades. 

Nästa möte  

2020-03-23 


