Formandens Beretning Sæson 2020
Sæson 2020 startede med sølvbryllupsfesten i Syvsten Hallen, som var endnu en velafviklet
klubfest. Tak til arrangørerne af dette.
I 2020 lod motorsportssæsonen vente på sig, da den startede med mange aflysninger og
blev for alvor en sæson i Corona`ens tegn. Vi var nok mange som tænkte, kommer vi nogen
sinde til at kører motorsport igen og kommer vi nogensinde til at kunne afvikle
motorsportsarrangementer på normalvis igen?
Men på trods af det, fik vi i løbet af Maj måned 2020 alligevel afviklet mange gode
arrangementer og træninger i sæson 2020.
Træningerne startede meget anderledes end vanligt, og der skulle være meget fokus på
afstand, håndsprit og ikke for mange tilstede ad gangen. Vi var den første klub som
afviklede træning, og mange medlemmer fra andre klubber henvendte sig, for at tilmelde
sig træningerne. Men i første omgang valgte bestyrelsen at prioritere klubbens medlemmer
og efter nogle træninger, åbnede vi for medlemmer fra andre klubber. Helt klart positivt at
både bestyrelse og medlemmer var indstillet på at få tingene til at lykkedes, under de vilkår
vi på det tidspunkt havde mulighed for.
Det samme gjaldt løbene.
Vi lå igen i front med at afvikle løb midt i corona epidimien. Vores første løb var det der blev
første DM-afdeling i Rallycross og Crosskart. Løbet blev afviklet med normalt antal
deltagere, og man kunne af deltager listen aflæse eller tolke, at folk var ivrig for at komme
ud og kører motorsport. Zone inddelling var et nyt begreb som vi i den er blevet meget
beksndte med efterfølgende, men det var nødvendigt og var medvirkende til at få
arrangementsgodkendelsen i hus ved politiet. Derudover var der en god omgang
bearbejdning af politiet, for at overbevise politiet og kulturministeriet om, at man ikke
smittede hinanden fra hver sin bil eller kart. Godkendelsen fik vi i hus to dage før
arrangementet og det var her vi for første gang stiftede bekendtskab med at et
motorsportsarrangement, i det væsentligste skulle være siddende.
Næste arrangement var Motorsportsfestivalen. Vi skulle have fejret 25-års jubilæum for
motorsportsfestivalen. Det kom vi ikke til – desværre. Men gudskelov fik afviklet 3 dage
med motorsport. Stadig med en hel del restriktioner. Desværre med noget færre deltagere
end vanligt og Vi var igen nødsaget til zoneinddeling, men denne gang i form af større
zoner. Selvom mange undrede sig over at man dagene op til løbet kunne færdes noget
mere frit omkring, så var det sådan, at der stadig var restriktioner for afviklingen af idrætter
og vi bestemt i bestyrelsen af gå efter et forsigtighedsprincip, med skrappe regler. Igen et
arrangement hvor vi skulle have klapstolen under armen og skulle være siddende,
medmindre vi skulle på toilettet eller lignede. Jeg synes vi på mange måder fik løbet afviklet
tilfredsstillende og jeg er glad for vi kunne komme i mål med et motorsportsfestival-

lignende arrangement. Dog manglede vi det social der ”normalvis” er ved at være mange
mennesker samlet og afslutte en god uge, med et brag af en fest.
Vores tredje arrangement i 2020 var DM i Folkerace, i september måned. Her var vi
gudskelov ved at være så dus med restriktioner og det samme var gældende for vore
godkendelser. Her kunne vi afvikle løb uden Zone inddeling, men stadig med den
godkendelse som hed et ”arrangement hvor deltagere i det væsentligste skulle være
siddende”. Et godt løb, med fin tilmelding.
Vi tjente ikke så mange penge på vores arrangementer i sæson 2020 og vi blev i
bestyrelsen tidligt på året enige om, at det egentlig var lige meget, fordi vi havde fokus på
at vi i bestyrelsen sad her for vores medlemmers skyld og for at vores medlemmer kunne
dyrke motorsporten. Men i sæson 2020 søgte vi hjælpepakker, for at dække tabet og jeg er
sikker på Anders vil præsentere jer for, hvad vi fik ud af det. Men jeg kan afsløre at vi var
godt tilfreds med hjælpepakkerne.
Hvad lærte vi så af sæson 2020?
Vi lærte at vi godt kan kører motorsport uden publikum, men at det er noget kedeligt. Vi
lærte også at førermøder og lignende godt kan sendes på mail eller printes til deltagerne. Vi
lærte at der var mange der gerne ville hjælpe og meldte sig uden en forespørgsel til at
hjælpe til løbene – bliv lige ved med det!!!
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske et stort tillykke til alle DM-podie tager i sæson
2020 – godt gået af jer i en anderledes og kritisk sæson.
Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en STOR TAK til at der i sæson 2020 var
deltagere ved vores arrangementer, var hjælpere, officials til vores løb og til alle jer der er
med til at få tingene til at fungere i vores klub på den ene eller den anden måde. Uden jer
var der ingen motorsport på Ørnedalsbanen.
Jeg vil også gerne lige sige en ekstra TAK til bestyrelsen for et godt samarbejde i en meget
udfordret sæson 2020, og ikke mindst for at være med til at have is i maven og til at have
troen på at vi kunne lykkedes med vores arrangementer, på trods af til tider komplicerede
restriktioner.
Tak for ordet 😊
Formand for Frederikshavn Sæby Autosport
Camilla Hegelund Andersen

