
 

Referat Baneudvalgs-møde 7/5 2013 

Info vedr. aktivitet 2013: 

34 lørdage, 24 tirsdage, 2 x maxiløb, 1 x microweekend, 5 x klubmesterskab, 15 x klubtræning + div udlejning. 

Gennemgang af kompetancer: 

Hvem kan deltage i banerep, beherske gummiged og traktor. 

*Liste vedhæftet – nye medlemmer mangler delvist 

Mangler/ønsker: 

Sæde på traktor udskiftes snarest (Banefolk selv) 

Pælebor udskiftes (Søren køber en tilsvarende) 

Banemarkering (Linette får fat i Erling vedr. kontakt, derefter henvender banefolk sig selv til vedkommende) 

Søren har gl stub-harve han stiller ud i klubben, så denne kan indgå i materiel 

Tiltag: 

Da muld fra op og nedkørsler er trukket ud i banespor, harves disse og muld erstattes evt med sand. 

(Frederik og Mikkel deltager i dette, og Mikkel medbringer vogn) 

Man foretager op mod løbet i juni en forsøgsperiode, hvor banen reppes op til tirsdage i lige uger. 

Der er enighed om at hop skal vær i fokus. Det vil sige at op og nedkørsler bør vedligeholdes i langt højere grad, 

så disse som minimum, hvis ikke hele banen, er ”i orden” i de lige uger. 

Dette skulle gerne, med tiden,  gøre det nemmere at være kører, såvel som bane-mand, da øget fokus på hop, 

gerne skulle minimere tiden med banearbejde., da forebyggelse af nedslidte hop er bedre end at skulle bygge 

op hver gang. 

Det undersøges hvor vidt der kan anvendes traktordæk til at slæbe banen og hvad dette vil medføre for hop osv. 

 

 

Notat: Maxiudvalg håndtere selv sæsonens opgaver og uddelegering af disse blandt medlemmer der har 

interesse for dette. *se liste/medlemmer der ønsker at være på listen kan kontakte Linette/28599848 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Navn: Telefon-nr: Hop Bane Div. 
Mikkel Bennedsgaard 22 41 47 94 x x x 
Frederik Goul Jensen 24 40 54 18 x x x 
Andre Ager 27 41 76 27 x x x 
Ole Frank 23 24 78 50  x x 
Michael B Andersen 25 30 80 41  x x 
Tony Jacobsen 20 16 06 89  x x 
Anders Søvndahl 30 26 36 42  x x 
Ronni Tobiasen 40 26 90 38  x x 
Palle Pedersen 23 24 21 49  x x 
Kenny Kristensen 23 25 02 12   x 
Balleby 40 54 60 32   x 
Kim Hedegaard 40 45 25 54 x x x 
Brian Randrup 28 48 89 35   x 
Daniel Andersen 60 60 26 63   x 
Jackie Dybdal 28 76 85 50   x 
Danny Lorentsen 29 34 07 31   x 
Kucza 30 60 44 71   x 
Nicolai Berthelsen 29 29 16 37   x 
Langgaard 51 51 79 56   x 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Microbane: Hans Henrik 22 73 21 84 x x x 
     
     
Stand by/nødstilfælde:     
Søren Pedersen 21 24 67 36  x x 
Anders Nygaard 20 12 91 95 x x x 
Klaus Goul 29 91 54 18 x x x 
Erling Mølgaard 21 67 55 83    
     


