Verksamhetsberättelse

15/1-2017

Styrelsen för Hörby motocrossklubb, 842000-6309, lämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Ordförande:

Mats Sjöberg

Vice ordförande:

Robban Bengtsson

Sekreterare:

Ulrika Ekstrand

Kassör:

Linda Westerlund

Styrelseledamöter:

Göran Andersson
Marcus Westergren
Fredrik Andersson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft:
Ett årsmöte
Ett konstituerande styrelsemöte
Tolv protokollförda styrelsemöten

Ekonomi
Styrelsen hänvisar till Balans- och resultatrapport

Medlemmar
Antalet medlemmar är 335 st.

Medlemsavgifter 2016
Enskildmedlem
Familjemedlem
Stöd medlem

650:-/ säsong
950:- / säsong
150:- / säsong

Verksamhet
Under detta verksamhetsår så har vi, förutom att bedrivit motocrossverksamhet, med hjälp av Gösta
Palm ökat vår depå med ca 50 % samt fått tillverkat och monterat en ny startgrind. Dessa 2 projekt är
till 100 % (295.000kr) finansierade av Sparbanks stiftelsen Färs&Frosta.
Styrelsen har tagit beslut om att ett varvräkningssystem ska köpas in, budgeterat till 92.000kr. Vi har
fått 46.137kr beviljade från kommunen samt att medlemmarna har skjutit till ca 19.800kr.
Klubbens miljöansvarige brottas med kommunen angående strandskyddets vara eller inte vara och
var vi får mellanlagra våra schaktmassor. Frågan är än så länge obesvarad.
På grund av klubbens växtvärk så har styrelsen satt ihop en grupp för att strukturera om klubben och
se över stadgarna.

Träning/Träningsläger/Cross skola/Guldhjälmsutbildning
Vi har under säsongen haft banorna öppna för öppen träning.
Tisdagar 17,00–20,00 , torsdagar 17,00-20,00 (Max85cc) samt lördagar 10,00 – 15,00.

•
•
•
•
•

Klubben hann med 4st träningsdagar på hyrda banor samt en sponsor/uppvisningsdag på
hemmaarenan.
Den 29juli lyckades Anders Westerlund hyra Skivarps MK och agerade själv som tränare.
Den 7 augusti var det uppvisning på Hörby MCK tillsammans med inbjudna sponsorer.
Den 18 september hyrdes Sösdalas arena och vi tog hjälp av Per Larsen som tränare.
Den 1 november hade Jonas Jersler lyckats hyra Lyngsjö MKs bana
Den 2 november hade Jimmy Wendell gjort en bytes affär med Ripa , båda dessa
träningsdagar hade vi Per Larsen till hjälp.

Guldhjälmsutbildningen började redan i slutet av mars med hjälp av Jonas Jersler o Jonas
Gunnarsson. Klubbstugan var fylld med barn och föräldrar.
Nytt för i år är klubben cross skola. Vi har snittat ca 20st barn 5-12år på varje tillfälle.

Serielaget
Vi har haft 1 lag i division 2, Södra distriktets serietävlingar.
Detta år tog vi förstaplatsen.

Utbildningar/behörigheter
Detta år har vi utbildat följande medlemmar:
•
•
•
•

Guldhjälmsutbildnings ledare: Jonas Gunnarsson och Jonas Jersler, Martin Ambrosi, Jimmy
Wendell.
Tävlingsfunktionärsutbildningar: Fredrik Bonn, Rasmus Bengtsson, Mathias Bewersdorff,
Martin Ambrosi, Jonas Jersler.
Tävlingsledarutbildning: Jonas Jersler, Fredrik Bonn, Martin Ambrosi . Dom är klara med den
teoretiska delen, den praktiska delen fixar dom under sommarn.
Tränarurbildning GTU: Jonas Jersler, Jonas Gunnarsson.

Robban Bengtsson var på planeringskurs och bokade tävlingarna som ska arrangeras i Hmck,s regi
2017.

Arrangemang
Under året har vi genomfört följande arrangemang
•

•

•

•
•

•

•

Prova på motocross: Ett projekt administrerat av Svenska Event & Reklam AB och
subventionerat av Svemo för barn mellan 5 – 12 år. Ca 25st besökare och väldigt
uppskattat av alla.
MXsyd: Detta är en tävling för barn och ungdomar mellan 5 till 16år och består av ca
8st tävlingar förlagda på olika arenor i södra Sverige. Arrangemangen börjar redan på
fredagen då nästan alla ekipagen rullar in och etablera sej. Det brukar vara lite av en
feststämning och man känner spänningarna i luften. Lördagen är det träning för hela
slanten och tidig söndags morgon så går starten på själva tävlingen. Vi hade ca 140st
startande denna dag.
Sponsordag/träningsdag: Vi bjöd in våra sponsorer till en heldag på HMCK. Tanken
var att sponsorerna skulle se hur man kan köra samt att dom som ville fick testa. Våra
medlemmar lånade ut sina hojar och skydds utrustning och damerna fixade all mat o
dryck. Vi har fått mycket god respons för detta evenemang.
Nilssons motor cup. Tyvärr så hamnade inte denna tävling hos oss 2016.
Stubbaracet. Årets höjdpunkt med fordon på 2 & 3 och på 4 hjul. I år fick vi
klartecken från Svemo att få köra denna tävling med både motocrosslicens och
endurolicens. Känns som klubben har hittat rätt vad det gäller kommunikationen med
SVEMO och myndigheterna. Vi hade ca 130st förare på startlinjen och ett
kanonväder.
Klubbmästerskap, Vi hann även med 4st deltävlingar i klubbmästerskapet.
Dennis Olsson segrade i klassen 50cc.
Axel Lennardsson segrade i klassen 65cc.
Adam Nilsson segrade i klassen 85cc.
André Blomqvist segrade i klassen 125 – MX3.
Sammanlagt hade vi 72 deltagare i denna klubbtävling.
Årsfest, med pris utdelning. Priset till årets kämpe (Vandringspris) gick till Ebba
Raihle för hennes målinriktade och ihärdiga träning samt modet att ställa upp i tävling
utanför klubben. Priset för årets prestation gick till Tobias Friberg för hans
fjärdeplacering i Europamästerskapen i veterancross.

Verksamhetplan för 2017
Vi har följande arrangemang planerade för 2017:
Prova på mx
27 maj
MX syd
10-11juni
JJ Gubbacross
1 juli
NMC (nilssons motorcup)
26 aug
Stubbarace
14 oktober
Sponsor/träningsläger
??
4st Klubbmästerskap, vi återkommer med datum.
2st träningsläger, vi återkommer med datum.
Årsfest, vi återkommer med datum.
Ordförande/Mats Sjöberg.

