
MK TEAM TRESKE MÅNADSMÖTE 2016-09-04 
 

Plats:  Motorgården, Gunnarskog 

Närvarande: Fredrik Kruskopf, Magnus Olsson, Mikael Björkholtz, Sara Kruskopf, Jennie 

Wennerstrand, Dan Wennerstrand. 

 

 Klubbtävlingar 

Björkholtz berättade att klubbtävlingen i Enduro kommer att köras lördag 10 september vid 

Karlstorpet i Fredros och att de i dagsläget hade ett 10-tal anmälda. Det här året hade de 

däremot inte planerat att ha någon kioskförsäljning på plats. Fredrik berättade att de gjort 

klart med SMK Eda om datum för klubbtävling i Folkrace och det kommer att bli lördag den 

29 oktober på Hökedalsbanan i Eda. Tävlingen kommer att köras som företagsrace och då 

innebär det att det inte är några anbud, samt att de som inte löst ut sin licens kan köpa en 

tillfällig PR-licens på plats. 

 

 Sparbankens föreningsdag 

Det blev succé för Team Treske under Sparbankens Föreningsdag då vi kammade hem hela 

10 000kr. 2000 utav dom var för att vi ställde upp i paraden med minst 10 personer samt att 

vi fick 8000kr som pris i slogantävlingen. Vårt bidrag var ”Westra Wermlands Sparbank – Den 

lilla banken med det stora hjärtat”, vi tackar Lena Åhs för det bidraget, samt ett stort tack till 

de som var med och visade upp klubbens verksamhet samt deltog i paraden. 

 

 Små klistermärken 

Fredrik ska kolla på en beställning av små klistermärken. Mötet tyckte att de små 

klistermärkena som funnits tidigare var lämpliga att beställa igen. 

 

 Städdag på Motorgården 

Det är stort behov för en städdag på motorgården nu igen. I första hand är det sopsäckar 

som behöver köras till tippen och spillolja som behöver omhändertas. Björkholtz har en 

lämplig släpkärra som vi kan låna till det. Fredrik ska annonsera om ett datum i Treskebladet. 

 

 Treskeblad 

Fredrik skriver ett nytt Treskeblad som kommer ut i oktober där vi tar med om 

klubbtävlingen i Folkrace och Treskefesten. 

 

 Treskefesten 

Ansvariga för Treskefesten behöver utses. Fredrik annonserade att han inte har möjlighet att 

vara med och arrangera festen i år. 


