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för Veinge MCK verksamhetsåret 2020
2020 började som vanligt med planeringsmötet i Vrigstad 11 januari 3st var
närvarande från oss Anders, Hugo, Stefan.
Inomhusträning fys har vi haft ett 30-tal aktiva under våren ingen fysträning under
hösten pga Covid-19
Årsmöte ½ var en lyckad tillställning som vi lyckades hålla innan Pandemin slog till.
Under 2020 har vi haft Styrelsemöte 11 gånger
Crosskolan har haft 10 st tränings tillfällen, Breddträning var det bara 2 tillfällen då
uppslutningen var låg , Utvecklings gruppen haft 8 tränings tillfällen
Antal medlemmar 250
Som vanligt så har banan varit välbesökt bana i den utsträckning som varit möjlig
detta året.
Vi har haft flera arbetsdagar med bland annat banombyggnad, vi har även haft
arbetsdagar på kvälls tid och detta har fungarat mycket bra med hög uppslutning av
medlemmar. 2/7(kväll), 25/10/+1/11.
Tävlingarna som var planerade på mötet i Vrigstad blev vi tyvärr tvungna att ställa in
på grund av pandemin, tävlingarna som skulle anordnats var Vårsatsningen 4-5/4 och
DM 25-26/8
Vi har inte kunnat köra några KM i år på grund av pandemin och restriktioner som
detta medföljde.
I föreningen så har vi 14 tävlingsfunktionärer.
1st GTU1 tränare+ motocross tränare nivå Pierre Sjöö
Guldhjälmsutbildning flera nya förare
Vi hade planerat 2st Prova på dagar blev det tyvärr inga iår.
Istället för de två tävlingar som vi skulle ha anordnat så hade vi 2 st medlems läger
som var väldigt uppskattade och väldigt många medlemmar var med.
Under hösten så har vi flyttat upp waitingzonen från depån upp brevid startplattan
detta har gjort att vi fri gjort fler parkerings platser i depån Flyttat waitingzone
Ny pump spolplatta är monterad då den gamla var i behov av en uppgradering.
Under hösten innan banbesiktningen gjordes banombyggnad för att få ner hastigheten
på banan då den varit i gränsområdena för vad som är godkänt, besiktningen av
ombyggnaden blev godkänd utan anmärkning.
Under hösten har en översyn av klubblokal gjorts, taket har målats, fönster och entre
dörr har bytts, ny vit plåt har monterats, låsbyte till kodlås
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