Formandens beretning for 2019
Vi startede sæsonen på den sædvanlige måde, med div. kurser og møder i januar,
februar og så DMU rep. mødet i begyndelsen af marts.
Vi åbnede banen den første lørdag i marts og allerede lørdagen efter holdt vi lukket
pga. regn, det kom til at præge sæsonen 2019, dog mest i efteråret, i oktober var
der næsten lukket hele måneden pga. den store mængde nedbør som kom.
Vi havde 4 løb udover klubmesterskaberne, det første var DMA d. 5 maj, der havde
været godt vejr sidst i april, men først i maj blev det koldt og blæsende med lidt
regn, det bevirkede at der kun var ca. 700 betalende publikum mod tidligere 1000,
det gav et ok overskud men vi løb ikke rundt med hænderne i vejret.
Det næste løb var en afdeling af Lytzen Car Cup d. 23 juni, et ok løb med ca. 200
deltagere, det næste var RGMR Cup 1 september med ca. 100 deltagere, det sidste
løb var DM for Classic d. 28 september, det er næsten tradition at det skal regne når
vi kører Classic løb og det var ikke nogen undtagelse denne gang, vi måtte skrabe
mudder af banen så vi kunne få en fornuftig bane til at afvikle løbet på, det var til
stor tilfredshed fra mange kører, som kom med mange roser, med det dårlige vejr
afholdt det en del fra et tilmelde sig til løbet, der var kun ca. 70 deltagere mod
tidligere ca. 100.
Det var anden sæson med RGMR samarbejdet, det er et samarbejde vi er meget
glade for, det gavner motocrossen på hele Djursland, og det kan være en inspiration
for andre crossklubber i Danmark
Vores kiosk som er et samlingspunkt i klubben, havde kun en af de ”gamle” tøser fra
2018, det var Elisabeth Juulsgaard der tros sin unge alder påtog sig lederrollen og
oplærte de nye hjælpere i kiosk teamet, der skal også lyde en tak til resten af
kioskteamet for indsatsen.
Vi afholdte 5 afdelinger af Klub GP, der har været en ok tilslutning, det kan skyldes at
der har altid været en tradition at gøre det godt til klub GP så man kan have
håneretten over gutterne i et helt år, det ser heldigvis ud til at fortsætte.

Klubtrænerne med Mikkel Caprani som sportschef i spidsen, har også gjort det godt,
ud over Mikkel har vi 5 klubtrænere, af så vidt jeg ved er vi den eneste klub i
Danmark med så mange og kompetente klubtrænere, der bliver holdt klubtræning
ca. 1 gang om måneden i sæsonen, vi får en sum penge af Randers Kommune til
vores elitekører som vi har valgt at bruge på at sende eliten til Reedsands i Spanien i
vintermånederne, så den kan være klar til sæsonstart, Mikkel Caprani og Kennet
Hvam er med som trænere.
Vi har trukket store veksler på vores træningledere, da der altid står en i kassen på
hop 1 og holder øje med træningen og er klar til at aktivere det gule blink i tilfælde
at en køre skulle vælte, og hvis en kører ikke respekterer ” svenskerfaget” kommer
den pågældende kører til personlig samtale. Det forlyder at nogle klubber ikke har
styr på Svenskerflaget, men man siger at, det har man i Randers, så tak til
træningslederne.
Det er pudsigt af læse i DMU, s reglement, der er kommet til at stå at der kan være
elektronisk flagning til træning, det har vi haft i flere år, men nu er der jo også
kommet EYE Track, som vi også har planer om at installere , med det bliver en stor
investering som vi arbejder på at få at vi kan få på banen, da det kan lette arbejdet
som træningsleder.
I vil se fremover at meget bliver skrevet i skemaer, da fremover vil vores tilskud
afhænge hvor meget vi har styr på hvem laver hvad, og hvem har ansvar for hvad,
da der er kommet nye folk i kommunen, ”nye folk nye skikke” vi har altid aftalt
hvem som lavede hvad og hvem der havde ansvar for hvad, men ikke skrevet det
ned, da en aftale var en aftale, den nye elitechef Johannes Madsen siger vi har en
rigtig god organisation, faktisk bedre end nogle af de store boldklubber i kommunen
vi skal bare lige have skrevet det i planer og skemaer, så hvis pludselig ledelsen er
væk, kan man se hvad som er aftalt.
Vores kører har også fået nogle gode resultater i 2019, jeg vil ikke nævne alle for så
bliver jeg vist ikke færdig foreløbig, dog vil jeg nævne nogle fra VM, EM og DM.
Mikkel Haarup deltog i nogle afdelinger af VM i MX 2, men han pådrog sig nogle
skader så han fik ikke de store resultater, han vandt dog nogle heat til EM.
Line Dam blev 8 til VM, 4 til EM og 3 til EM for hold i kvinde klassen.
Glen Meier deltog ved EM og blev Dansk mester i MX 2 klassen.

Frederik Stampe deltog i EM og blev 3 til DM i 65 cc klassen. Tobias Caprani blev 2 til
DM i 125 junior klassen. Amalie Møller blev 2 til DM i pige klassen. I Quad A Klassen
blev Henrik Mogensen Danmarksmester og Patrick Kirk nr. 2.
Vi har et stort og flot anlæg, det kræver meget vedligeholdelse, både bygninger,
hegnet omkring banen og så en masse græs der skal klippes, det hviler på nogle få,
vi kunne godt ønske der var nogle flere der ville hjælpe med at vedligeholde det,
uden vi skal kalde ind til arbejdsdage.
Til sidst vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for deres arbejde og at de kan
holde mig ud
Jan Hvam

