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Verksamhetsrapport Enduro & Revinge 

 

Verksamhetsområdets organisation 

Verksamhetsområdets organisation status som tidigare, dvs går något trögt att få up and 

running fullt ut beroende på tillgänglig tid hos nyckelpersoner, inklusive undertecknad.  

Saknar just nu främst ersättare till Christer Holmquist, både vad gäller ekonomisk 

uppföljning och hans allmänna roll i verksamhetsområdets organisation. 

Traktorns översyn är klar, används nu på Revinge. Här saknar vi också materialgruppens 
samordning kring denna och övriga fordon. 

Träningsverksamhet 

Fortgår som tidigare på Revinge. 

Äskanden för träningstider2021  på Revinge är inlämnade 

Höstens träningsaktiviteter med knattar/ungdomar drar igång den 19 september. Vi planerar 

för ett träningsläger sista helgen i oktober. 

Vidare har vi planer för utbyte med andra klubbar i november, dels med Ljungby på ”vuxna” 

sidan och dels med Landskrona MK på ungdomssidan där vi kör gemensam aktivitet på 

varandras banor. 

Tävlingsverksamhet 

Sydenduron genomfördes 6 september med 14 Guldhjälms- och 94 ”stora” deltagare. 

Mycket positiv återkoppling från deltagare och en bra uppslutning bland funktionärer. 

Vi har fått information från SKIF om att ny regementschef tillsätts i början av januari, 
personen ifråga har bakgrund som MC-ordonnans varvid SKIF meddelat att de ser positivt till 
att försöka få tillstånd att arrangera en tävling på områden utanför befintligt under 2021. 
Diskussion kommer hållas med tävlingskommitten om att försöka få arrangera ett SM/USM 
hösten 2021 då detta sammanfaller med SKIF´s möjligheter att assistera i arbetet för tillstånd 
under just 2021. 

Ekonomi 

Kostnaderna för traktorns underhåll har inkommit. Betydligt dyrare än tidigare indikerat pga 

hydraulsystemsservice och till viss del reparation. 

Vi har förnyat batterier radioapparater samt haft relativt stora inköp för material och 

förnödenheter till Sydenduron, men materialet kommer även finnas tillgängligt för framtida 

tävlingar. 

  

mailto:info@fmckmalmo.se
http://www.fmckmalmo.se/


 

Frivilliga Motorcykelkåren  
Malmö 

 
2020-09-28 
Sida 2 av 2 

 

 

Husie Kyrkoväg 70 
212 38 MALMÖ 

Frivilliga Motorcykelkåren Malmö 
Org nr: 846001-7950 

info@fmckmalmo.se 
www.fmckmalmo.se 

 

Övrigt 

N/A 

// Anders Larsson  
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