WÄXJÖ MS ENDURO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Här kommer en summering av endurosektionens verksamhet under 2017.
Banor och anläggning:
Året i Tunatorp började med vinterförhållanden under januari och februari. Vi gjorde även klart med
arrendeavtal på ett markområde som inte ägs av Växjö kommun.
Perioden med tjällossning blev mycket kort så banan var körbar utan dubbdäck från mitten av mars.
Första halvåret kan summeras med att vi har banan öppen för körning i stort sett hela tiden med
varmt och torrt väder.
Andra halvåret erbjuder även det bra förhållanden fram till november så banan har kunnat hållas
öppen under hela denna perioden. Året sista månader är extremt blöta och banan får stängas under
delar av december månad.
Vi har under året löpande kontakt med kommunen då den södra delen av sträcka 3 sålts till Postnord
som påbörjade ett terminalbygge efter semestern. Vi har påbörjat ett arbeta med förslag till utökning
av sträcka 1 söderut, där det nu kvarstår ett formellt myndighetsgodkännande och röjningsarbete.
Summerat erbjöds det 126 körtillfällen under året vilket gjorde att vi nådde riktigt bra nivå på antalet
öppetdagar, 82 % jfr med målet som är satt till minst 70 % öppna dagar. För att hålla banan i skick
hade vi sju organiserade arbetsdagar/aktiviteter med i snitt 15 deltagare per tillfälle vilket även det är
mycket bra. Flertalet av dessa arbetsdagar har varit kombinerade med körning vilket varit positivt.
Teknikbanan har sedan 2011 varit öppen för större cyklar en dag i veckan för de som betalt den årliga
träningsavgiften.
För våra yngsta förare har vi kunnat erbjuda enduroslingan runt åkern och knattebanan.
Status bantillstånd (Svemo):
1. Teknikbanan godkänd för en tvåårsperiod 2018-2019 → Besiktigad dec 2017
2. Endurobanan godkänd för en treårsperiod 2016-2018
Tävling och träning:
Den egna tävlingsverksamheten för 2017 resulterade i fyra KM-tävlingar där två genomfördes i
Tunatorp, en i Ljungby och en i Fiskesjö med i snitt 37 förare per deltävling (rekord). Som vinnare i
KM-serien har vi Ulf Åström i breddklassen, Lars Söderberg i motionsklassen och Ludwig Skog i
ungdomsklassen.
I år arrangerade vi Smålandscupen den 17/6 och körde den som en typ 1 tävling med totalt 155
startande vilket var en minskning jfr med 2016 då vi hade 198 startande. Detta år kördes tävling
dagtid likt 2015/2016 jfr med 2013/2014 som var en dag- och nattävling.
Detta året pausade vi Augustistafetten pga osäkerhet gällande bantillgängligheten, då delarav sträcka
tre stängdes av pga skogsaverkningar och Postnord bygget, samt vikande trend gällande deltagare.

På tävlingarna utanför Växjö har vi under 2017 haft bra en representation och placeringar på större
tävlingar som Stångebro, Ränneslätt och GGN. I övrigt har det varit deltagande på Smålandscupen,
Sydenduron och andra tävlingar i vårt närområde med en del pallplaceringar även där.
Klubben hade detta år en bra representation i enduro SM.
Detta året hade vi inte med någon deltagare i Novemberkåsan, som genomfördes i Enköping
Glädjande är att vi under 2017 har kunnat erbjuda ett antal organiserade träningstillfällen.
Övrigt:
Som tidigare år är det viktigt att alla använder godkända ljuddämpare, och det som gäller på vår
anläggning i Tunatorp och för endurotävlingar är 112 dB med 2 meter max metoden. Bra utfall vid
kontrollmätningar 2017.
Vi har fortsatt haft en riktigt bra tillströmning av nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna.
Organisationen 2013-2017 har utgjorts av en styrelse med två undergrupper, där en ansvarar för
banan och anläggningen och den andra för tränings- och tävlingsverksamheten. Vi har som mål att
fortsätta utveckla våra spår/banor samt tränings- och tävlingsverksamheten, där vi med allas
delaktighet och engagemang kommer att kunna utveckla både förare och anläggning.
Mitt sjunde år som ordförande är till ända, och tillsammans med styrelsen vill jag rikta ett stort tack
till alla medlemmar som har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla vår fina anläggning igång för
träning och tävling under 2017, och vi ser fram emot ett nytt spännande enduroår 2018 – vi ses ute i
spåret!
Joakim Carlborg - Ordförande i Endurosektionen
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