Formandens beretning for 2020
Året 2020 blev et år i Coronaens tegn, der havde været noget snak om at smitten
ville brede sig til hele verden, så onsdag d. 11 marts gik statsministeren på
talerstolen og beordrede nedlukning af landet, DIF og DMU meldte ud at alle
aktiviteter blev indstillet indtil videre, det vil sige alle løb og træninger blev aflyst,
det var først sidst i april vi måtte træne igen dog kun med 10 på banen ad gangen,
det gav en del udfordringer, det var nu politiet som vi skulle sætte vores lid til ang.
antallet på banen, da det var ikke alle politikredse der fortolkede retningslinierne
ens, i nogle politikredse sagde de at de 10 var alle personer på anlægget og andre
sagde det var de, 10 som var i gang med en fælles aktivitet, her i østjyllands
politikreds var vi heldigvis i den gode gruppe, det vil sige 10 på banen ad gangen,
dog skulle klubhuset være lukket, da vi er i Randers Kommune måtte vi lukke for
toiletterne da kommunen forlangte det på alle kommunale anlæg, det betød at folk
så skulle gå ned i skoven for at lave både stort og småt, det var ikke var muligt at
aflåse toiletvognen så hvis folk nu brugte den fik vi fik opsat en udvendig håndvask
med både sæbe og håndsprit så hygiejnen var i orden, Kasper Brandenborg fandt et
system i USA hvor man kunne tilmelde sig på nettet via vores hjemmeside, vi lavede
et system så alle klubbens medlemmer kunne få mulighed for at komme ud at køre,
der skal i denne forbindelse lyde en stor tak til familien Juulsgaard for at tage et
stort ansvar i raceoffice med at fordele kørerne i de rigtige klasser, ryttergården var
opdelt i zoner hvor der skulle være 2 meter mellem bilerne
Vi kom i gang med løbene henover sommeren, DM blev for de fleste afgjort over 2
løb inden smitten steg så der blev nedlukket igen, alle tuneringsløb blev aflyst, vi fik
dog afviklet klubmesterskabet med pokaluddeling umiddelbart efter sidste heat, det
plejer jo at være til julebanko i december, men vi antog at vi ikke ville komme til at
måtte mødes i december, det fik vi ret i.
På trods af en amputerede sæson fik vores køre gode resultater, Line Dan blev nr. 6
til VM for kvinder og nr. 2 til DM, Glenn Meier deltog ved VM i MX 2 det blev til
point dog ikke nogen top ti placering , Tobias Caprani blev danmarksmester i både
junior 125 og B MX 2, i B 85 blev Sebastian Lorentzen og Jacob Frandsen nr. 2 og 3, i
65 blev Laurits Kroer og Søren Winther nr. 3 og 4,

i OB A 30 blev Simon Wulff danmarksmester, i pige klassen blev Amalie Møller nr. 2,
i Quad A 500 blev Henrik Mogensen danmarksmester ig Patrick Kirk nr. 2 .
Peter Søjberg fik ideen til RMS junior team og har selv førertrøjen på, det er noget vi
forventer os meget af fremover da det er i tråd med den udvikling vi er i gang med
sammen med Randers kommunes elite satsning
Vi besluttede sidst i 2019 at vi skulle installere Eyetrack , det fulde system vi ville
opsætte ville koste omkring kr. 300.000,- plus vores eget arbejde, vi ansøgte både
Randers Kommune og Elro fonden om penge til projektet vi fik pengene så var det
bare om at komme i gang, det betød at der skulle nedgraves ca. 600 meter lysleder
kabel samt ca. 300 meter el kabel og opstilles 3 master til kameraerne, den ene på
15 meter og de andre på 7 meter, der skulle støbes nogle solide sokler for at holde
masterne på plads , da Eyetrack kommer fra Italien og de var hårdt ramt af corona
skulle vi selv samle al it, det stod Kasper Brandenborg for.
Da kablerne skulle gå under pølsetårnet og tællerhuset besluttede vi at fjerne dem
og erstatte tællerhuset med et nyt, det blev bestilt i Tyskland til en pris på kr.
74.000,- leveret på pladsen, det blev fremstillet efter vores ønske.
Da vi nu skulle til at grave besluttede vi at flytte mållinie og tællerhus op på bakken
mod klubhuset, der skulle først lige laves en platform på bakken til det, der blev så
mulighed for at udvide startsvinget til ca. 12 meter, under tællerhuset var der en
gammel rørledning til overfladevand, når vi nu skulle i gang kunne vi lige så godt
udskifte den, den var dog ca. 4 meter under tællerhuset, så der skulle flyttes en del
jord for at nå ned til den, vi starte projektet sidst på året med at nedtage tællerhus
og pølsetårn og senere nedgrave og udskifte rør til regnvand, kabler samt fiber, der
skal lyde en stor tak til Mads Quist for at have førertrøjen på i hele grave processen.
Der har ikke været den store aktivitet i klubhuset og i kiosken i 2020 pga. coronaen,
så vi har ikke det store overskud på kiosksalg, vores indtægter på trænings og
løbsgebyr er også reduceret fra tidligere år.
Til sidst vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen
Jan Hvam

