
Medlemsmöte 220328   

Ma Lerum klubbhuset  

Antal deltagare: 12 st  

 

Här behövs det av folk i olika grupper för att kunna vara behjälpliga vid behov. 

• Bevattningsgruppen – arbete med banans bevattningssystem 

• Bangruppen – arbete med banan och intilliggande områden 

• Husgruppen – arbete med vårt klubbhus  

I dessa grupper finns behov av personer som vill engagera sig och finnas tillgängliga 

vid tillfällen då det behövs göras arbeten på och vid banan.  

Anmäl gärna ditt intresse med namn och telefonnummer så att ansvarig för 

respektive grupp kan kontakta dig vid behov.  

Maila till ordfmal@lerum.se  dina uppgifter. 

 

Traktor: Samtal fördes kring ett behov av att klubben äger en traktor för harvning av 

banan och framför allt bevattning i större mängd, då det dammar.  

➢ Den ekonomiska frågan bör noga vägas in  

➢ Underhåll och skötsel behöver noga vägas in  

➢ Förvaring ex vintertid bör noga vägas in  

Innan något beslut tas för denna investering. Mötet var eniga om att olika 

alternativ måste ses över innan.  

 

Arbetsdag 2 april: startar kl 09.00 och slutar ca 15.00. 

 

Notera att de som hjälper på arbetsdagen till mellan kl 09 – 12 denna dag 

får också köra mellan kl 12-15. Inga andra kommer att släppas in för 

körning. Grinden kommer att vara låst.  

 

Viktigt är att vårt bevattningssystem kommer igång för en säkrare körning och för 

att vi skall kunna ha banan öppen framöver.   

 

Viktigt att det finns material på plats för de planerade aktiviteter som skall göras 

denna dag och att en lista med uppgifter finns publicerad på hemsida och facebook-

sida för att alla ni som vill delta skall kunna ha med Er verktyg för uppdragen.  

Nils får i uppdrag att skicka påminnelse på våra sociala medier och hemsida.  

 

 

mailto:ordfmal@lerum.se


Förarskolor: 

Lördagar mellan kl 10.00 – 12.00 för ungdom och vuxen.  

Deltagare med motorcyklar från storlek 125cc och uppåt. 

  
2.2 Särskilda bestämmelser för förare som ej fyllt 18 år  Utdrag ur Regler SR Motorcross 2020/2021 

 

2.2.1 Vårdnadshavare - Vid tävling och träning ska förare som ej fyllt 18 år (oavsett om man har 

licens eller ej) vara åtföljd av vårdnadshavare eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt 

ställe. 

Notera att förarskolan startar kl 10, så kom i tid för att byta om och 

förbereda dig för start kl 10. Bra att ha med sig egen vattenflaska.  

 

Om bevattningssystemet kommer igång och fungerar så är första gången den 9 april.  

 

Onsdagar mellan kl 17.00 – 20.00 för barn. 

Deltagare med motorcyklar från storlek 65cc och upptill 110cc.  

Återkommer med startdag. Publiceras på hemsida och sociala media.  

 

 

 


