Formandens beretning for 2017
Året 2017 var noget særligt for RMS da det var 80 år siden vores klub blev stiftet af
nogle motorsports interesseret der gik og byggede på et sommerhus i Klørup, de
blev enige om at der manglede en motorsportsklub i Randers, der havde tidligere
været en motorsportsklub i byen, men den blev udkonkurreret af nogle mærke
klubber, et par af de unge mennesker var, de senere kendte motorcykel og bil
forhandlere Viggo Thomadsen og Anker Bach Sørensen.
Året begynde som sædvanligt med div. DMU kurser, seminarer og møder, det første
arrangement på banen var DM for A kører d.17 april, det var en meget kold omgang,
da det regnede og var koldt op til løbet, det var tørvejr på løbsdagen men der var
koldt og blæsende, på trods af det så var der 998 betalende tilskuere, der var i alt
2500 tilskuere, det var ikke så ringe endda, men der er meget ekstra arbejde når der
er mudret, da vi skraber mudret af banen så den bliver optimal for deltagerne, der
var også store udfordringer både på parkeringspladsen for publikum og i
ryttergården hvor mange biler måtteslæbes både ind og ud af pladsen, der var også
TV dækning af løbet, det gav også nogle udfordringer pga. mange kabler som skulle
trækkes rundt på banen, men vi må jo havde gjort det godt, da året var gået blev
vores afdeling kåret som den bedste DM-A afdeling i 2017.
Vi havde også andre løb det var en afdeling af A Racing Cup d. 18 juni, det er et løb
for næsten alle solo klasser, der var omkring 200 deltagere, så det var ok, det næste
løb vi havde var DM for Quad d. 19 august, Quad sporten står med store
udfordringer, med faldende kører antal til løbene, da sporten er økonomisk i den
dyre ende, er der svært for mange at holde gnisten hele sæsonen,
Det næste løb vi havde var Motocross des nationes for Classic d. 9 september, vi
lavede med Dansk Classic Cross, det var et løb med mange udfordringer, 3 dage før
den store dag, begyndte det at regne kraftig og det gjorde i alle 3 dage, der var dog
til dels ophold på dagen, vi brugte mange kræfter på det, der var 135 betalende
publikummer så al det arbejde gav et underskud på kr. 45.000,- det var en meget
træls afslutning på løbssæsonen 2017 som ellers skulle havde været en fornøjelse.
Vi lavede sidste år en aftale med Kristrup Boldklub, at de stiller med 14 M/K til
løbene, vi betaler boldklubben kr. 500,- pr M/K pr. dag , det er en go aftale da det
kan være svært at samle flagfolk nok når alle klasser skal køre.

Den sportslige side af 2017 var dog noget bedre da vi havde 2 af 3 kører på det
danske lands hold i Quad som blev afviklet i Italien, det var Benn Stege og Henrik
Mogensen som var på holdet, og Mikkel Hårup var 1 af 3 kører som blev junior
verdensmester for hold, Mikkel blev også 2 til både EM og VM for 125 under 18 år,
Glen Meier fik fine resultater til EM 250, Line Dam var desværre skadet til sæsonen,
hun ville ellers havde kørt fuld serie i VM for kvinder.
Benn Stege blev danmarksmester i A Quad,i denne klasse blev Henrik Mogensen 2,
Simon Wulff blev 3 til DM 1 i JM i MX 1, Jesper Kristensen blev Danmarksmester i
både 125 og B MX 2, og 1 i JM/FM, Tobias Caprani blev 2 i 85 i DM og 1 i JM/FM,
Silas Caprani blev 2 i JM/FM i 65, Ole Lilje blev nr. 1 i JM/FM for OB 40+, Kennet
Hvam blev 2 i OB 30+ i JM/FM, til DM for klubhold blev klubbens hold 3, holdet
bestod af Kennet Hvam, Simon Wulff og Nick Bøgh, derudover har mange af vores
kører deltaget i forskellige Cupper og fået mange fine resultater som jeg ikke vil stå
og nævne her, for så bliver vi vist ikke færdig lige med det samme, for der er mange.
Jeg vil også lige nævne at Mikkel Haarup blev kåret som årets idrætsudøver i 2017
og Poul Erik Sørensen kom på Waal of fame ved det store sportagalla som blev
afholdt i Randers Hallen lørdag d.3 februar, Jesper Kristensen var nomineret som
årets fund, men den pris blev ikke uddelt denne aften på grund af noget tekninsk.
Poul Erik har i øvrigt 50 års jubilæum som dommer i 2017, en bedrift som vist bliver
svært at overgå.
Ved udgangen af året havde vi 272 medlemmer og ud af dem havde 197
kørelicenser.
Vores gamle gummiged var færdig som i helt færdig, den er solgt, vi har dog beholdt
skovlen da den kan bruges til afløseren.
Vi indførte for nogle år siden arbejdsdage for klubbens medlemmer, jeg syntes der
går rigtigt godt, vi har kun sendt opkrævning ud til 2 for manglende arbejdsdage,
efter vi indførte dem bliver vores anlæg og materiel passet godt, så det til tider kan
være en fornøjelse at se på, der bliver lavet det som ofte vil blive henlagt, der bliver
ryddet op, som der ofte trænger til efter en travl crosssæson

Kiosken har tidligere været drevet super godt af Sanne Gjerding, men da hun skulle
have opereret skulderen og uddanne sig stoppede hun ved sidste års udgang, vi har
prøvet at drive den videre i samme ånd, det er svært, vi prøvede, det gik
nogenlunde, men heldigvis, sidst på året meddelte Sanne at hun vender tilbage til
sæson start 2018, det er det bedste der er sket på det område, da klubhuset er med
til at styrke og vedligeholde sammenholdet i klubben, jeg vil gerne takke dem som
hjalp med at holde fanen oppe mens Sanne var på ”orlov”
Til sidst vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for sæsonen 2017

