Hej LMKare
Nu är säsongen slut och jag hoppas att ni alla har haft ett bra ”cross-år”.
Det här året valde vi att inte köra några statustävlingar och istället satsa på aktiviteter för att öka
medlemsantalet i klubben. Vi har kört MX-Syd och den traditionsenliga Enduron samt tre KM och
HelsingKrona Cup. Bra uppslutning från våra medlemmar att bygga Enduro-banan men tyvärr hade vi
inte vädrets makter med oss på tävlingsdagen då banan frös.
I HelsingKrona Cup kördes en deltävling under våren och en under hösten. Den sista deltävlingen
kördes i samband med vårt sista KM där vi även bjöd in medlemmarna i HMCK till en gemensam
höstfest då vi grillade och hade aktiviteter. Vi är glada över ett bra samarbete med HMCK vilket vi
även har som ambition att fortsätta utveckla framöver.
I augusti firade vi vårt 90-års jubileum då vi bjöd in veteraner med motorcyklar från förr som hade
uppvisning på vår bana. Även ett gäng av våra egna förare visade upp sig under dagen. Inför 90-års
firandet hade klubben investerat i ett antal bättre begagnade motocross för att samtidigt starta upp
”prova-på-cross” verksamheten. Väldigt lyckat arrangemang, i sin helhet, med bra väder och många
nyfikna besökare.
Under september drog vi igång ett försök med ett nytt upplägg för barn som är intresserade av
motocross men som ännu inte har någon egen cross eller utrustning. Intresset för att köra motocross
var mycket större än vad vi kunde hantera vilket fick som följd att vi inte kunde ta emot alla som ville
prova på. Satsningen genererade ett flertal nya medlemmar och kommer att fortsätta nästa säsong.
Dock är vi är i stort behov av folk som kan hjälpa till så tveka inte höra av dig till oss i klubben om du
är intresserad.
Landskrona MK har haft ett lag i serien i division 3 där vi vann totalsegern. Stort grattis och bra jobbat
Anton Bengtsson, Andreas Hurtig, Jesper Hansson, Rasmus Holmsgaard, Rasmus Thyrén och Niclas
Tyrberg. Nästa år kör vi i division 2. Är du intresserad av att representera LMK så hör av dig till
klubben. Även ett stort grattis till Landskronaföraren Niclas Tyrberg som tog Brons i JSM samt Max
Pålsson och Axel Gustafsson för deras framgångar internationellt.
I år har vi även kört tisdagsträning för medlemmar. Stort tack till våra engagerade tränare!
Som tidigare år stänger vi anläggningen efter endurotävlingen för att göra den iordning inför vintern.
I år ska även banan besiktigas av SVEMO innan vi kan öppna.
Vill passa på att påminna om avslutningsfesten och prisutdelning för KM vilket kommer äga rum
söndagen den 18/12 kl. 15.00 på LL Dance Studio i Kävlinge. Anmälan enligt hemsidan.
Önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År
Henrik Vegehall
Ordförande

Medlemskap 2017 - VÄND>>>>>>>>>>>>>

Svemo har som krav att alla medlemmar ska ligga i Idrott Onlines medlemsregister. Detta är knutet
till Svemo TA där man anmäler sig för tävling. För att kunna anmäla sig till tävling eller träna 2017
måste man ha betalt medlemsavgift i en SVEMO ansluten klubb. Det innebär att man är spärrad i
Svemo TA fram tills att medlemsavgiften är inkommen till klubben.
From 1/1 2016 måste ALLA förare över 12 år inneha för året giltig licens. Licenserna finns tillgängliga
för köp på http://ta.svemo.se men först efter att medlemsavgiften är betald. Detta gäller för samtliga
SVEMO-anslutna banor och ytterligare information om licenser och vad som gäller hittar du på
http://www.svemo.se
Vi hoppas att du vill fortsätta vara medlem i klubben och för att förnya ditt medlemskap går du bara
in på hemsidan under Medlem/Medlemsansökan och fyller i dina uppgifter. Medlemsavgiften
betalas in på BG 800-4889 och medlemskorten skickas efter handläggning ut per post. Observera att
medlemskap inte kan ansökas eller betalas i klubbstugan.
Medlemsavgiften är 1000:- även 2017 och gäller hela familjen. För att få träningskort för 2017
gäller även att man har gjort sina åtagande i klubben. Nedan kan du se om du ska betala mer än
medlemsavgiften för att få träningskort 2017.

Din familj ska betala: __________________:- + medlems avg 1000:- för att få träna fritt 2017.
Betala i god tid innan du ska ut och träna.

Styrelsen önskar alla välkomna

