
 

28 AUGUSTI – 12:00 

PLANERINGSDAG FÖR 

MX-SEKTIONEN 
Hur vill du att klubben ska vara? 

Välkommen till en planeringsdag för MX-sektionen. Vi vill använda 
detta tillfälle till att få en nystart inom crossverksamheten och 
planera höstens aktiviteter och upplägget för 2022. Vi börjar med 
ett planeringsmöte där alla medlemmar är välkomna att delta. Efter 
mötet har vi ett arbetspass där vi röjer och fixar sådant som 
behöver åtgärdas. Vi avslutar med gemensam grillning och det 
bjuds på hamburgare till alla som varit med under dagen. 

Planeringsdagen vänder sig till ALLA medlemmar inom MX-
sektionen, såväl vuxna, juniorer, som barn och ungdomar i 
crosskolan. 

Vi träffas kl. 12:00 

den 28 augusti   

____ 

Planeringsmöte      

Röj- och fix 

____ 

Grillning med 

hamburgare! 

____ 

Saker att prata om: 

Klubbens framtid 

Tävlingar 2022 

Crosskolans framtid 

Anläggningens skick 

Bangruppen 

Träningsansvariga 

Klubbaktiviteter 

____ 

Välkommen! 

Har du frågor eller idéer 
som du vill att vi tar upp på 

planeringsmötet? 

Mejla info@fmckboras.se 
så lägger vi till det på 

dagordningen för mötet! 

 

mailto:info@fmckboras.se


Under planeringsmötet kommer vi ta upp ämnena nedan. Fundera gärna på hur du ställer dig 
till de olika frågorna och på vilket sätt du kan vara med och bidra. 
 

Vilka tävlingar ska vi ansöka om 2022? 

Under 2021 har vi endast tagit på oss en serietävling samt VGC och VGC U/GH. Vilka tävlingar ska vi ansöka 

om att få arrangera 2022? Vad krävs av oss för att hålla en tävling och vad ger det för klubben? 

Inställda tävlingar på grund av funktionärsbrist 

Klubbens serielag ligger i år i division två och kämpar på bra. Tyvärr fick de inte möjlighet att visa vad de går 

för på hemmaplan då den serietävlingen fick ställas in på grund av att vi inte fick funktionärer till tävlingen. Vi 

har länge haft svårt med att få funktionärer till våra tävlingar. Hur kommer vi tillrätta med detta? Vad har du för 

idéer för att få fler att ställa upp som funktionärer? 

Gemensamma aktiviteter i klubben? 

Mekarkvällar, fjädringsworkshop eller föreläsningar om mental träning är exempel på vad vi skulle kunna 

ordna tillsammans i klubben. Finns det intresse för denna typ av aktiviteter? Vilka aktiviteter skulle du vilja se? 

Hur ska vi utveckla crosskolan? 

Crosskolan är en populär aktivitet som fått många barn och ungdomar att börja köra cross. Hur kan vi utveckla 

denna så vi lockar fler nya åkare och hur stärker vi samhörigheten mellan de olika grupperna på stora och lilla 

banan? Vilka aktiviteter och upplägg vill du se på crosskolan? 

Fler som ställer upp som träningsansvariga 

Träningsavgifterna är en stabil och viktig inkomstkälla för klubben där vi inte sällan får in 3000 kr i avgifter och 

kioskförsäljning per tillfälle. Vi har vi tillstånd som tillåter generösa öppettider men ofta får vi hålla stängt för att 

vi saknar träningsansvariga (TA). Vad behöver vi göra för att fler ska ställa upp som TA? 

Drift- och skötselplan 

Det krävs ideellt arbete för att hålla anläggningen igång och vi har ingen avlönad personal. Bangruppen och 

andra medlemmar gör en stor insats. Båda våra banor ska hållas i bra skick, sly och gräs ska hållas undan 

och byggnaderna ska underhållas. Hur organiserar vi oss på bästa sätt och vad behöver göras under de 

kommande åren? 

Ny mellanbana 

Klubben har sökt och fått bygglov för att bygga en mellanbana för 65/85 cc. Vi behöver fler medlemmar som 

kan engagera sig i en projektgrupp innan vi kan dra igång med byggnationen. 

MX-sektionens organisation 

Hur kan vi på bästa sätt organisera oss inom sektionen och fördela de ideella insatserna? 

 


