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Styret har hatt 11 styremøter og 5 arbeidsmøter i 2020

Klubben hadde 550 medlemmer 2020
Det har vært bra oppmøte på styremøtene gjennom året, selv om året har hatt sine
utfordringer i forhold til det å drive organisert idrett
Lag-NM ble arrangert av Eidskog MX, og her stilte vi med to lag i 85 klassen og ett seniorlag.
Vi hadde flere som ønsket å kjøre i seniorklassen, men dette ble avgjort ved kvalifisering
siden kun et begrenset antall lag kunne stille grunnet covid 19. Her tok til gjengjeld
seniorlaget vårt en sterk 2 plass etter noen spennende finaler. De samme gutta som kjørte

på seniorlaget vårt ble også nummer 4,5 og 6 i Speedcross-NM. I NM individuelt ble det litt
mer stang ut for gutta våre.
Alle rundene i Østlandscupen ble avlyst grunnet den pågående pandemien, og disse er
flyttet til 2021.
Vi fikk gjennomført 3 runder med klubbløp, og det ble kåret klubbmestere i de forskjellige
klasser. Dette var bra arrangement i en vanskelig sesong med lite løp.
Vi har også å videreføt tirsdagstreninger for klubbens medlemmer, dette ble gikk greit selv
med den pågående pandemien og alle smittevernregler å ta hensyn til.
Det ble også arrangert en flott treningssamling for klubbens medlemmer som ett alternativ
da Sommercupen utgikk i år. Stor takk til arrangement-/ sportskomiteene.
Det har blitt utdannet noen nye aktivitets-/sikkerhetsledere også, dette er en kontinuerlig
prosess og vi oppfordrer medlemmer som ønsker kurs om å ta kontakt med styret. Vi ønsker
hele tiden å utdanne nye funksjonærer.
Banen har blitt preppet jevnlig av banegruppa og holdt en bra standard gjennom sesongen.
Barnebanen ble omgjort på ettersommeren 2019, og dette ble tatt godt imot av de yngste
førerne på våren.
Pålagte miljøtiltak og målinger blir jevnlig utført, og det er ingen negative resultater for oss
så langt.
Økonomisk ble 2020 ett greit år med overskudd, økonomien i klubben er god.
Jeg vil med dette si tusen takk for ett annerledes år som har gitt oss mange utfordringer og
en sesong som ble veldig amputert. Jeg håper sesongen vi står foran blir bedre enn fjoråret,
og at det kan arrangeres løp for både bredde og elite igjen.
Ronny

