
Beretning fra SU Micro 
 

2013 var igen et år med en del udfordringer for microcross og også for mig personligt, som nogen ved og 

mine unger kører ikke cross mere. Bl.a. derfor, har jeg valg at afgå som formand ved afslutningen af dette 

repræsentantskabsmøde og vil derfor gerne bede jer tænke over hvem I kender, som kunne have lyst til at 

overtage formandsposten. 

 

I 2013 har mange klubber lagt en masse kræfter i, at forbedre udfoldelsesmulighederne for de små nye 

kørere og der bliver gjort mange fine tiltag for at få nye medlemmer, samt for at fastholde de eksisterende 

medlemmer og sådan er det meget vigtigt at det fortsætter, hvis sporten skal udvikle sig. 

I år bliver der mulighed for at afvikle pitbike-klasser til løbene i micro og forhåbentlig giver det endnu mere 

liv og god stemning på løbsdagene. El-maskinerne må desværre vente lidt af forskellige årsager. Men jeg 

håber min efterfølger vil tage det op igen, for der ligger rigtig mange nye muligheder der. 

 

Det har desværre knebet lidt med tilslutningen til microløbene i den forgangne sæson, specielt i Jylland. 

Af den årsag bliver Kids-Cup kun afviklet på Sjælland i år. 

At det overhovedet lod sig gøre at afvikle det på Sjælland og finde en sponser skyldes udelukkende 

initiativer fra bestyrelsen i Melby Microcross. Det vil jeg gerne sige dem en stor tak for, på alles vegne. For 

det er sådanne initiativer der skal til, så der bliver holdt liv i traditionerne i microcross og microcross delen 

kan bibeholde sit niveau. 

Man må huske at det er af største betydning for fastholdelsen af fremtidens crosskørere, at de har haft 

mange muligheder inden for sporten og masser af gode oplevelser med sporten, specielt i de første år, hvor 

der bliver opbygget et netværk og skabt vennekredse.  

Her kommer forældrene i særdeleshed ind i billedet. For det er deres engagement, der er afgørende for om 

børnene og familien fortsætter i sporten. Jeg vil derfor gerne bede jer tænke over hvad netop jeres klub 

kan gøre, så de små nye kørere og deres forældre får lyst til at fortsætte med sporten i mange år. En af de 

vigtigste ting er at komme godt i gang.  

Jeg vil derfor igen opfordre alle klubber til at få uddelegeret nogle opgaver til nye medlemmer, så hurtigt 

som muligt.  

For med et ansvar, følger et tilhørsforhold og det er tilhørsforholdet der skaber en klub. 

Afslutningsvis, vil jeg sige tak for denne gang. Jeg håber 2014 vil blive en fantastisk sæson for jer 

allesammen. Vi ses i sporet! 

 

Grane Steinaa. 

 


