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Sæson 2020
Lige som vi plejer, startede vi sæsonen med en arbejdsdag. Dog var vi hæmmet
af at banen stod under vand. Så det blev til flest indendørs aktiviteter. Der var
som altid god fremmøde.
Sæsonstarten blev udsat pga oversvømmelser. Der stod vand på banen/
campingpladsen var blevet til en sø. Der blev pumpet flittigt for at prøve at få
vandet væk fra området. På et tidspunkt havde vi 4-5 pumper i gang, for at få
vandet væk. Vi takker for lån af pumper og udstyr til dem der stillede dette til
rådighed.(Poul Hansen/junker).
Da vi så endelig havde fået bugt med oversvømmelserne, nåede vi lige at få
startet sæsonen op. Så kom der covid-19 på banen.
Ja så blev vi lukket ned igen, da vi så endelig måtte åbne lidt op igen, blev det
med restriktioner. Dette har selvfølgelig givet nogle udfordringer, for både
kører/mekaniker/bane leder osv, som blev begrænset i at dyrke deres sport. og
pårørende som ikke kunne få lov til at være tilstede ved træningen/løb på
grund af forsamlings forbuddet.
Midt i det hele skulle vi også have ny asfalt på banen, her var det pankas der fik
lov til at lave arbejdet, der var så lige udfordringer med at få asfalten til at hærte
ordentlig op, på grund af den varme sommer vi lige havde, da vi fik lagt
asfalten på. Der kom desværre nogle skader for enden af langsiden, da vi
begyndte at kører igen. Pankas kommer til foråret og udbedre disse skader,
selvfølgelig uden beregninger.
Ud af de løb vi skulle have afholdt 2020 blev det til to løb, klassisk og jydecup,
og her var deltagelsen ok. Klubmester pokalerne skulle have været udelt til den
sidste klubløb, som blev aflyst. Og i stedet valgte vi at uddele dem til
generalforsamlingen.

LØB OG FREMTID
Vi mangler stadig løbsleder - Tekniker hvis vi stadig skal kunne afholde løb i klubben.
Så hvis i ønsker at komme på official kursus, så henvend jer til mig.
I 2021 har vi 5 løb på banen, klubløb, klassisk, Jydecup og DSK.
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Som det ser ud i skrivende stund, bliver der 5 jydecup løb, den ekstra løb bliver i Thy.
I klassisk og klubløbene er der pt ingen ændringer.
DSK 17-19 september, omkring DSK kan vi ikke sige så meget om ændringer. Men
Morten Willum overtaget den ansvars havende rolle.
Omkring baneudvidelsen er der ikke så meget nyt, vi fik i første omgang afslag på
udvidelsen pga af for grimme/høje volde. Der efter havde vi så et møde med
kommunen (borgmesteren - vice borgmesteren - miljø ) omkring afslaget. Og her
venter vi stadig på svar 4 måneder efter mødet.

Vi siger også farvel til Dan Sørensen der ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Vi
takker Dan for hans arbejde i klubben

Til sidst skal der lyde et Stort tillykke til alle med de flotte sportslige resultater
som i har opnået i 2020.

Per Thomsen.
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