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Verksamhetsrapport Enduro & Revinge 

 

Verksamhetsområdets organisation 

Vi har haft möte med FortV och P7 rörande verksamheten på Revinge och följande ämnen 

togs upp: 

• Tilldelning av träningstillfällen. Ännu inget svar kring äskanden inför 2021 och 

ansvarig för detta (Martin Toftevall) deltog inte i mötet men meddelade i senare 

samtal att beslut kommer i vecka 50. Dock meddelade C Utb-Stöd Alexander Linde att 

övningsplaneringen haltar kraftigt pga Coronan och han meddelade att det kan bli 

begränsade tilldelningar på våren och ändringar med kortare varsel än tidigare på 

grund av detta. 

• Vår ansökan om korttidsupplåtande för USM tävling helgen 12-13 juni samt 

förberedelser i veckan innan denna helg diskuterades. Pga ovan beskriven osäkerhet 

meddelade jag (efter samråd med SVEMO) att vi måste ha besked första halvan av 

mars för att ha tillräcklig tid att gå vidare eller avbryta, vilket Utb-Stöd förstod och 

skall jobba för. 

• Träningstider på vardagar. På grund av övningsledarnas korta framförhållning har 

FortV och Utb-Stöd meddelat att vi framöver kommer tappa tiderna 14-17 på 

vardagsträningar, dvs den tilldelade tiden kommer vara 17-21. Vårt argument är att vi 

tappar möjligheter till dagsljuskörning på vardagar och kompensation för detta 

genom ytterligare helgtilldelning har Fort V/Utb-Stöd inget emot och hanteras med 

Utb-Stöd löpande, berör ca 10 vardagsträningar under vinterhalvåret. 

• Banmarkeringar och banmaterial på fältet. På grund av en incident där P7 övade på 

vår tilldelade tid fick vi dra om banan och sätta ut en del markeringar vid en 

onsdagsträning i november. Vi fick sedan besked av FortV att dessa kunde lämnas till 

efterföljande helg, tyvärr var detta inte avstämt med P7 som hade mörkerövning och 

fick problem med detta. Vi kom överens om att detta var en undantagsmiss pga 

kommunikationsfel vilket inte är ett generellt problem. Om vi behöver har 

markeringar ute skall detta kommuniceras till Utb-Stöd (utbstode-p7@mil.se) och 

FortV (jonathan.jonsson@fortifikationsverket.se).  

• Svartkörning diskuterades. Utb-Stöd meddelade att de sett en nedgång i detta men 

att det fortfarande förekommer. Även vi har, under våra tilldelade träningstider, 

noterat ungdomsgrupper som tycks häröra från Tvedöra som kört i vår pereferi. 

Vidare har de ett internt myndighetsproblem, t.ex. har Veberöds kommun i ett försök 

att minska ner på störande körning med mopeder och motorcyklar uppmanat dessa 

ungdomar att köra ut på övningsfältet istället… 
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Vi har en stor anstormning av medlemsansökningar för vilka vi inte kan erbjuda 

träningslicenser då taket vi satt upp har nåtts. Det är med en viss oro vi ser denna 

anstormning, just nu har vi begränsningar med coronan på 50+50 på plats men vi har innan 

nuvarande restriktioner haft 3 x 50 förare ute och det ställer krav på vår organisation att 

styra upp ordning och reda, bandisciplin samt inte minst banarbete. Som beskrevs till 

föregående möte har vi haft en sjunkande disciplin på banan vilken vi jobbar på att styra upp 

igen. 

EoR-gruppen har fört resonemang kring uppföljning och effekter av det regelverk som 

flaggades för ett år sedan med krav på motprestationer från medlemmarna för att få lösa 

träningslicens. Motprestationen är att man deltar i klubbens aktiviteter (t.ex. banarbete, 

funktionär vid tävlingar, träningsvärd, träningsaktivitetsarrangör, administrativa uppgifter, 

etc). 2020 har varit ett testår där medlemmarna själva loggför sina arbetsinsatser via ett 

formulär på hemsidan. Det kan konstateras att en hel del aktiviteter som de facto utförts 

inte registreras varför vi kommer gå ut med ett förtydligande inför 2021 som blir ett ”skarpt” 

år. 

I tillägg till detta skall grunderna för hur man skall ha deltagit i aktivitet ställt mot möjlighet 

till träningslicens ses över och anpassas till klubbens aktiviteter och behov. 

Träningsverksamhet 

Pga rådande situation med Covid-19 har vi strikt begränsat deltagarantalet på träningarna till 

50 personer per depå. Dvs vi kommer, efter samråd med myndigheter, fortsätta ha öppet 

enligt planerad kalender men tar beslut inför varje träning om den genomförs. Beslutsgrund 

är belastningen på sjukvården. 

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

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

inför kommande års budgeteringsbeslut.  

Tävlingsverksamhet 

Revingekåsan 12 december har ställts in. Istället kommer vi genomföra en 
klubbträningsaktivitet med både dag och kvällskörning den dagen. 

Vi har lämnat in ansökan för att hålla USM helgen 12-13 juni, enligt beskrivning under 

punkten ”Verksamhetsområdets organisation”.  

Ekonomi 

Förslag till förarersättningar enligt medlemsstödsprogrammet bifogas för styrelsens beslut. 

Förslaget från EoR är att vi utökar lagd budget från 22 000 till 24 995 och därmed ger 

ersättning till samtliga startavgifter som sökts. Motiveringen är att det är en majoritet med 

USM- och JSM-förare och till dessa har vi dragit in sponsorpengar som inte nyttjats fullt ut i 

andra aktiviteter. 
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Vidare skall sista USM-träningstillfället för året ännu faktureras. 

Övrigt 

N/A 

// Anders Larsson  
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Lämnat
Tävlingsplanering

Äskad Startersättning,
Kvalificerande tävling

Äskad Startersättning,
okvalificerande tävling Äskad Milersättning Antal mil Summa sökt

Tidigare ersättning
utbetalt

Beviljad
startersättning

Beviljad
reseersättning Kommentar

Franz Löfqvist Ja 5195 6956 376 12 151 5 195 0
Emil Löfqvist Ja 1200 1480 80 2 680 1 200 0
Fredrik Bengtsson Ja 3000 7746 419 10 746 3 000 0
Hampus Nilhoft Ja 2400 6253 338 8 653 2 400 0
Izabel Berentzei, USM Ja 3200 8964 498 12 164 3 200 0
Izabel Berentzei, Övrigt Ja 2650 7258 403 9 908 0 0
Lukas Djignagård Ja 3000 8869 479 11 869 3 000 0
Emil Carell Ja 7000 12469 693 19 469 7 000 0
Summa 24 995 2 650 59 995 3 286 87 640 0 24 995 0

Förslag:
Budget: 22 000 SEK
Äskade startersättningar: 24 995 SEK
Kvarvarande medel -2 995 SEK

Milersättningar äskade: 59 995 SEK
Antal mil (18,50:-/mil): 3 243 mil

Summering:
Enduro & Revinge Ledningsteam
föreslår följande:

Full startersättning utbetalas till förare
som lämnat in Tävlingsplanering i årets
början. Således ett förslag om
tilläggsbudget om 2 995 SEK som tas
av den sponsring
Ungdomsversamheten fått under året.

Milersättning utgår ej

Utbetalning startavgifter 24 995
Utbetalning milersättning 0

24 995 SEK
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