Formandens beretning til nytåret 2011-Enduroklub Danmark.

Status efter det første år:
Der er nu gået sådan ca. et år med, ”Enduroklub.dk” , og det er tid til at holde status. Dels for at
kigge tilbage på hvad der er sket, såvel som at se frem mod de nye mål.

Set i bakspejlet:
Status på medlemsantallet er, at vi nu er ca. 75 medlemmer. Det er MEGET MERE end vi
nogensinde havde regnet med. Mange medlemmer er som tidligere sagt, i sig selv ikke et mål, men
det må omvendt være et udtryk for, at noget gøres godt. Det er dejligt at der er så mange der bakker
op omkring denne her klub 
I DMU er vi nu 100 der har enduro licens, mod 7(!) for 2 år siden.
Vores hjemmeside er vores #1 kommunikation ud af til, ingen tvivl om det. Det er vores
webmaster Kristoffer Kjøller som har stået bag ved dette arbejde hidtil. Stor tak til Kristoffer for
hans indsats. Fremover vil der være flere om dette arbejde, således at det hele ikke kun hænger på
Kristoffer. Vores hoffotograf, Henrik Søholt, er stadig med på galleri delen. Jeg vil godt benytte
lejligheden til at sige stort tak til begge! Godt gået Kristoffer og Henrik
Det er Jens Ulrik Nielsen som ydermere vil tage et ansvar omkring vores hjemmeside fremover.
”Ulrik”, som han hedder i daglig tale, er både erfaren i hjemmesider, såvel som han har et af de her
kameraer der kan dytte og båtte, samt punktsvejse under vand, så også på foto delen, har har en
interesse. Vi ser frem til nye tiltag her.
Vores træninger afholdes planmæssigt. Lige nu står vinteren for døren, om end ikke som sidste år.
husk nu at pigdæk er opfundet 
Der skal lyde en kæmpe stor tak til Lars, som har stået for tilmeldinger, såvel som at afstikke banen
hver gang i Sorø og Rye. Lars er jo ydermere medlem i sportskommisionen i off-track, og har med
andre ord en finger med i alt hvad der rører sig, ud over at være aktiv, helt oppe på ISDE niveau.
Vores kasserer Anita, har haft meget at lave, specielt i starten af året. Stort tak for den indsats.
Anita har i år deltaget i sit første løb (Sønderjydsk) hvor hun desværre måtte udgå. Men mon ikke
hun klarer den næste gang  Jeg ser frem til, at hun kommer igen til nogle løb i 2012. Så hvis I ser
hende derude, og hun er træt, så giv hende lige et par opmuntrende ord med på vejen, eller måske et
skub om hun har sat Hondaen lidt uheldigt. Uden hende – ingen medlemskab 

Kort fortalt:
Antal medlemmer:

75 (og der er flere der vil være med, har vi erfaret i December)

Aktiviteter:
Træning almindelig:

28 dage

DM løb:

2 stk. afholdt af klub (3 weekender derudover gået til DM afdelinger )

Special træning:

1 x ude cross, 1 x supercross, 1 x trial, 1 x enduro for piger, 4 dage i
Italien, (løb i Tyskland for ISDE holdet)

Arbejdsdage:

1 dag (Rye)

Materiel:

Indkøbt flag, pile mm. Alt samme monteret i anhænger, der er ombygget
til formålet (af klubbens medlemmer). Tak til Michael P, Jacob H, Søren
Gjellerup, Jan Olsen). Vognen kan også anvendes til som udsalgsbod.

Aktiviteter geografisk:
Klubbens 3 faste områder: Sorø, Hillerød, Rye
Andre træninger:
Ejlersens bane, Slots bjergby, Breum, Revinge, Italien
Løb:
Sorø (Nov. -10), Vordingborg, Hallandia (S), Stangabro (S)
Udland:
4 dage Italien, 1 dag Stangabro (S), 2 dage ISDE træning (Rundt um
Zschopau)

Set med formandens øjne, har det været et fantastisk år, med mange entusiastiske og positive
mennesker, som har været en del af at få opbygget hele denne klub. Jeg har set en kæmpe indsats,
stor vilje, og resultaterne er jo heller ikke udeblevet. Mange mange tak.
Klap lige af jer selv 

Hvor er klubben så på vej hen:
Det er vigtigt at have nogle mål, ellers kan man ikke score. Med andre ord, ellers ved vi ikke hvad
vi skal arbejde os hen i mod. Man kører jo heller ikke i bil, med bind for øjnene.
Målsætninger for 2012:
$$$:

Træningsafgift på 400,- / år. Opkrævning sker fra 1/3.
Klubmedlemsskab (500,-) pr. 1/2.

Løb:

Klubben skal afholde min. 2 DM løb, samt det nye ekstrem enduro, som
bliver et løb (15/2)
(Vordingborg området er sikret som område for 2012).
Klubmesterskab? Det er ikke afgjort endnu.

Træningsafgift:

Idet vi nu har 3 områder, som vi alle lejer os ind på, på den ene eller
anden måde, skal vi have en indtægt til at afholde disse ting. Derfor
indføres der en træningsafgift pr. 1/3, som bliver på 400,- årligt.
Vi har modtaget et kæmpe tilskud fra DMU til opstart af Rye, men det
fortsætter sjovt nok ikke. Disse steder skal være selvkørende.
Vi håber på, at afgiftens niveau => at den langt overvejende del af
medlemmerne vil indløse de 400,- som giver et klistermærke på hjelmen.
Er der tale om en engangsfornøjelse, bliver det 100,- / gang.
Summa summarum for 2012:
Medlemskab
Træningsafgift:
Licens:
Evt. arbejdsdage:

Træning:

= 500,- (200,- til DMU)
= 400,= 690,- (til DMU)
= frivillige

Klubben skal afholde træninger MED trænere, såvel som almindelige
samlinger. Målsætning er > 35 p.a.
Endnu en kvindesamling. Kvinder har til dels en særstatus, og det vil
fortsætte om der er stemning for det hos kvinderne.
Formanden kunne godt tænke sig en elektronisk tilmelding til træning.
Det arbejdes der på.

Områder:

Udvidelse af Hillerød. Dels ud på marken, og dels ved simpelthen at lave
en ekstrembane med store dæk, betonrør osv. Dertil fortsætte med de to
andre. Derved skulle Hillerød blive vores egen lille ekstrem bane,
primært møntet på teknik, dog nu med ekstra mark for at øve skiftet.
Alle skal ”på papir” = det koster penge. (Nu kun 2)

Indkøb:

ATV’er til brug i klubben v. løb. Det er nødvendigt at bruge en, f.eks.
ifb. med Vordingborg.

Deling af opgaver:

Her er så en vigtig pointe! Der skal flere skuldre til at løfte læsset!
Opgaver som at afholde løb, skal fordeles, og der skal oplæres flere
mennesker i hvordan alle disse ting gøres. Det er ganske enkelt en
nødvendighed. I den forbindelse lave en drejebog for afvikling af løb.
Med fare for at råbe ulven kommer, så er dette her en nødvendighed hvis

klubben skal fortsætte! De der trækker læsset nu, er samtidig med i
arbejdet under DMU, i henholdsvis sportsudvalget (Enduro) og
sportskommisionen (Off-track).
Så er der nogen der har lyst og gå på mod til at påtage jer et ansvar for
noget, så ret henvendelse til en i bestyrelsen. Det man ikke kan, skal man
have hjælp til. Det er ikke således, at nogen skal kastes ud på dybt vand
med opgaver de ikke kan løse.

Andet:

Flere ideer fra medlemmer til forandringer

Er det så ikke allerede der vi er nu, altså i store træk???
Desværre er det sådan, at det er nødvendigt at konstant arbejde med disse ting. Områder ændres
løbende, og dem vi har nu, er det langt fra sikkert vi har frem over. Derfor er det en on-going proces
at lede efter områder til såvel træning, som løb.
Dertil kræver det man-power at udføre alle disse ting, specielt løb.

Jeg tror på at 2012 bliver et endnu større enduro år i Danmark end 2011 var. Der vil komme flere
kørere, og der vil være et højere niveau generelt, ikke kun i eliten. Så til alle dem som har været
med til at gøre 2011 det år der har været, vil jeg gerne sige tak. Den ånd der har været, den
hjælpsomhed og gode kammeratskab som jeg ser derude, er basis for alt det her. I er klubben – det
er jer der bærer kulturen videre ud. De smil der ses, når bakkerne forceres, når der kæmpes med det
fysiske, med teknikken, med vind og vejr, såvel som med jeres nabo – det er min betaling for sidde
som frontfigur her. Så godt nytår til alle jer derude – og husk nu at skåle med jeres maskine også,
som har været så meget igennem sammen med jer.

Vi ses derude 

Mvh.
Søren Nissen
Formanden@enduroklub.dk

