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Verksamhetsrapport Enduro & Revinge 

 

Verksamhetsområdets organisation 

Något haltande på grund av tidsbrist hos flera engagerade, idag hålls mycket av 

verksamheten uppe av Staffan och Mikaels insatser på det administrativa samt Stefan och 

hans bangäng på Revinge, vilket är mycket tacksamt att de har möjlighet till. 

Vi är i behov av att sätta upp ramar och regler för medlemsengagemanget och registrering 

av detta inför kommande år. Christer hade idéer kring detta men vi hann tyvärr inte ”tanka” 

av honom detta, men det är en del i det som skall ske.  

Träningsverksamhet 

Pga rådande situation med Covid-19 kommer vi strikt begränsa deltagarantalet på 

träningarna till 50 personer per depå. Dvs vi kommer, efter samråd med myndigheter, 

fortsätta ha öppet enligt planerad kalender. 

Vi har sett de senaste träningarna att disciplinen på fältet sjunkit vad gäller respekt för 

bandragning och således ”egna initiativ” kring detta. Senaste träningen ledde detta till att 

södra delen stängdes av vilket ledde till en del reaktioner bland de deltagande. Vi är dock 

tydliga med att vi sätter säkerheten först och vår möjlighet att underhålla spåret som tvåa, 

och kombinationen av dessa har också spelat in tillsammans med Covid-19 i beslutet ovan.  

Ännu inget svar kring äskanden inför 2021. 

Utbyte med Ljungby på ”vuxna” sidan 21/11 har blivit inställt pga Covid-19 men utbytet med 

Landskrona MK är fortfarande/än så länge kvar i planeringen (planerat till den 28 november.  

Planering för nästa års satsning på ungdomar och juniorer/elit pågår. Gruppen kommer 

under Martins ledning ta fram förslag på upplägg som presenteras för styrelsen inför 

kommande års budgeteringsbeslut. 

Vi har haft två incidenter senaste två veckorna i samband med träning på Revinge, båda 

ledde till frakturer (ben respektive armbrott). Vi har inte funnit något vad gäller banans 

sträckning eller kondition som påverkat dessa. 

Tävlingsverksamhet 

Vi förbereder för att kunna genomföra Revingekåsan som planerat den 12 december, men 
har beredskap att avblåsa om situationen förändras, beslut tas mitten av månaden eller 
några dagar efter det. I sammanhanget kan nämnas att Göta MS genomförde sin 
motionskåsa i helgen som var, samt att de har en tävling planerad även kommande helg. 
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Inför nästa år har SM kalendern fyllts ut medan USM-kalendern har stora luckor. Vi avser gå 
vidare med en initial ansökan för ett arrangemang i augusti månad (för att undvika kollision 
med militärens körövningsverksamhet). 

Ekonomi 

Enligt tidigare mail som snurrat, inköp an utrustning för att kunna köra med separerade 

start/mål-områden på tävlingssträckor. 

Övrigt 

N/A 

// Anders Larsson  
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