Verksamhetsberättelse för Tibro MK Endurosektion år 2017
Ett urval av vår verksamhet
22 januari ordnade vi en bussresa till MX World i Vimmerby där vi blev guidade runt av
ägaren själv samt intog en förstärkt lunch. Bussen framfördes mycket mjukt av Urban från
Olshammar.
Vi var med 3 lag uppe i Dalarna och körde Stafettvasan med stor framgång.
Efter avslutat lopp gick vi på lokal och efter lång väntan fick vi en bit mat.
12 mars anordnade vi i soligt väder årets 5:e deltävling i Vintercupen Östra Skaraborg.
Tävlingen kördes på vår träningsbana, crossens sandhåla samt grusgrop.
Tävlingen vanns för övrigt av Robert Friberg.
Vid Six Days som kördes i Frankrike råkade våra förare ut för en tråkig inledning.
Flera förare blev bestulna på sina hojar, bussar mm.
Då tävlingen väl var genomförd hittar vi Robert Friberg och Oliver Nelson körande i
Trophylaget på en sjätte plats.
I klubblagsklassen hittar vi Marcus Adielsson körande för Team West 1 på en femte plats.
Lite resultat från årets SM där Anton och Robert lyckades bäst och vann sina klasser
125 Junior cup
2 a Emil Jonsson
3a Marcus Adielsson
24a Mårten Anderberg
Vrm 1
16 e Mikael Wiberg
Vrm 2
18 e Stefan Andersson
JSM 1
4a Emil Jonsson
6a Marcus Adielsson
28 a Albin Blom
JSM 2
1 a Anton Sandstedt
SM1
11 a Emil Gustafsson
SM 2
3 a Oliver Nelsson
SM 3
1 a Robert Friberg
Dam
10 a Johanna Götvall

Vid årets EM i enduro körde Oliver Nelson till sig en bronspeng.
Albin Blom lyckades även ta några poäng.
Vid årets Gotland Grand National kom 13 TMK-förare till start.
Bäst körde Stefan Andersson med en andraplats i + 60.
En av årets största framgångar är lagsegern i Novemberkåsan som kördes under mycket
svåra förhållanden i Enköping. I laget ingick Robert Friberg, Marcus Adielsson och Anton
Sandstedt samt Mikael Wiberg som kom en bit i alla fall.
I september ordnade vi vårat motionsläger.
Ett hundratal deltagare drillades i dagarna två av våra duktiga instruktörer.
Vi vill tacka alla som på något sätt bidragit till ett mycket bra enduroår för klubben
Ingen nämd ingen glömd!
Jag har säkert glömt en del av det vi gjort och även en del som vi borde gjort…
Vi har ett stort jobb framför oss när vi skall arrangera SM i maj 2018.
Hoppas på stort engagemang nu när det drar igång med arbete.
Vi ses i spåret
Grävling / Endurosektionen

