
Til medlemmerne i :  Køge Sports Motorklub 

Nyhedsbrev Maj 2018 

Så blev der tid til lidt info fra klubben til dig. Først lidt om generalforsamlingen der blev afholdt i Marts. 

Der skete ikke ændringer i bestyrelsen. Du kan se bestyrelsen på KSMs hjemmeside og skrive til os derfra. 
Kontingent bliver på Kr. 550,00.  
Har du cross køre licens og ikke møder op som hjælper til løb, arbejdsdage, hjælp på Ledreborg og Køge 
festuge vil det igen koste Kr. 500,00 for 2018 hvis der ikke laves arbejde i 15 timer eller mere. Det gæller 
alle som har cross køre licens i klubben. Som I kan se, er der mange ting at vælge imellem.  
Som nyt i år er der måske brug for hjælp fra KSM når Slagelse MX har løb 18/8 + 22 – 23/9. 

 Her kan du se hvad klubben har brug for hjælp til.  

Der er arbejdsdage på microbanen 10 + 12 + 13 og aften 17 + 18 Maj så der er klar til DM 19 Maj Du må 
godt kontakte Kenneth eller Finn hvis du vil hjælpe klubben disse dage. Kender i nogle som vil hjælpe så er 
det også ok.Men hvis i er nogle der kan andre dage så er i velkomme til at kontakte Kenneth eller Finn. De 
job der er er som altid græs der skal slås, hegn der skal rejses op efter vinteren, Div. rengøring i huset, samt 
noget tømmer arbejde på huset samt banespor. Der kommer flere arbejdsdage på banen inden næste løb 
som er den 18/8. Du kan kontakte Kenneth på Tlf. 2238 1976 Finn Tlf. 5627 5342 

Hjælp på Ledreborg i år er i pinsen fra Kl. 9,00 18 + 19 + 20 + 21 Maj 

Køge festuge er i uge 35 her kan vi få job både dag og aften/nat, disse to er det Finn du skal kontakte, her 
gælder det også hvis i kender nogle som syntes det kunne være sjov at hjælpe KSM er de velkomme.  

Som i kan se/læse ^ så har klubben brug for meget hjælp 

Klubmesterskab for micro vil køres Onsdag den 23 Maj + 20 Juni + 22 August + 12 September med træning 
fra Kl. 17,00 og start Ca. 18,00  og Lørdag den 13 + 27 Oktober træning fra 11,00 start Ca. 12,00. Det koster 
Kr. 100,00 at deltage her. Med hensyn til vejr kan vi først sige det på dagen om det kan køres. 

Klubmesterskab for Mini og Maxi prøver vi om vi kan lave en aftale med en af de andre klubber. 

Det var hvad bestyrelsen havde til jer nu så nu er det op til jer at 
gøre så det er sjov at være en del af KSM. 

Hvis du få dette som post brev har vi ikke din mail Adr. hvis du vil modtage nyt fra 
KSM på mail må du godt sende din mail Adr. til saedder-karrosseri@mail.dk eller 
ring til Finn 5627 5342  

KSMs Bestyrelse 
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