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Beläggningsgrad

76% 78%
95%

78%
90% 97% 98%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2019 kändes väldigt svårslaget. En helt otrolig beläggningsgrad för 2020!
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Medlemsantal genom åren
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Medlemsantalet går stadigt uppåt, men vi kan också se historiskt att det snabbt kan gå neråt. Den positiva trenden är väldigt skoj 
och i år har våra medlemmar varit väldigt aktiva och körsugna.
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Rabattperioden
Antal sålda platser
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Medlemmarnas aktivitet syns inte minst på rabattperioden där vi i år slog nytt rekord!
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Rabattperioden

781 platser av totalt 1600

49%
av alla platser

49% av årets platser såldes redan innan första körningen. Fantastiskt kul med ett sådant intresse för att köra med Sydskanes 
Emse.
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Väsentliga händelser

• CORONA!
• Typiskt svensk sommar med både sol och regn och otrolig  

beläggning!
• 7 dagar på Knutstorp, 9 dagar på Sturup
• Året började med att vi fick ställa in vår teori-kväll pga corona, men vi 

lyckades genomföra sjukvårdspraktik för våra funktionärer

Ingen har väl kunnat undgå Corona. Körningarna såg en aning annorlunda ut och på den första körningen fick endast de 50 först
bokade vara med. Ett flertal nya rutiner som fungerade bra gjorde att vi därefter körde med full styrka på resterande körningar.
Tyvärr fick vi hålla besökare och fotografer utanför området.
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Väsentliga händelser
• Okej intresse för att flagga. Dock fick vi hyra in extra personal på plats 

på Knutstorp vid ett par tillfällen.
• Inga stora allvarliga incidenter
• Föreningens funktionärer levererar som vanligt

Ett stort tack till er som ställt upp och 
gjort det här till ännu ett fantastiskt år!

Vi har i år märkt av ett minskat intresse gällande att flagga på Knutstorp. Något styrelsen kommer att diskutera vidare inför 2021.

Våra fantastiska funktionärer levererar återigen och gör våra körningar till vad dom är.
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Våra danskar

• 15% av deltagarna är danskar
• 13% av medlemmarna är danskar

Andel deltagande icke-medlemmar: 11% 
(2019: 21% 2018: 24%, 2017: 20%)

Väsentliga händelser

Vi har haft en hel del danskar på våra körningar, men vi har inte tidigare tittat på hur många de faktiskt är. 

Föreningens medlemmar var tidigt ute att boka bandagar i år, så pass tidiga att flertalet körningar blev fullbokade innan 
bokningen öppnade upp för icke medlemmar. Detta gjorde att antalet anmälda icke medlemmar sjönk kraftigt mot 2019.
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Miljö

• Vi mäter ljud och vi gör det bra 

• Våra deltagare börjar förstå problematiken men vi har fortfarande 
deltagare som inte får köra

• Föreningen tittar hela tiden framåt gällande miljön

Våra duktiga bullerkontrollanter fortsätter att mäta ljud. Som vanligt är det på Knutstorp som vi har mest problem.
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Föreningens fördelning

56 funktionärer fördelat på:
• Styrelse: 7st
• Funktionärsansvariga: 2 st
• Instruktörer: 27
• Depåchefer: 11st
• Buller och skamkärra: 9st
• Antal medlemmar: 483
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Utveckling 2021

• Fortsatt utdelning av reklammaterial
• Ny hemsida
• Licenskurs
• Kontinuerliga diskussioner gällande förbättringar med 

våra funktionärer för att hålla verksamheten relevant

Tröjor, muggar och annat har varit ett uppskattat inslag på våra körningar och det kommer vi fortsätta med.

2021 års bandagar finns med i utskicket som gått ut via epost. En del av dagarna är fortfarande preliminära men vi hoppas inom 
kort kunna spika hela kalendern.

Vi kör återigen en licenskurs 2021.

Arbetet med nya hemsidan fortsätter. Mycket jobb kvarstår men styrelsens förhoppning är att kunna starta upp den vid årsskiftet.
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Med Andreas Perssons och Mikael Pålssons utredning som grund har styrelsen enligt 

årsmötesbeslut 2019 utvärderat huruvida det är möjligt att genomföra en SEC-tävling 

2021. 

Styrelsen finner det möjligt att genomföra en tävling om följande punkter efterlevs: 

• En frivillig ställer upp och leder arbetet med tävlingsarrangemanget och grundar 

en tävlingskommitté. Denna frivillige bör vara väl bevandrad med Svemos 

reglemente och hur man arrangerar en tävling. 

 

• Tävlingskommittén ansvarar för att boka tävlingsdag och faciliteter med Ring 

Knutstorp. Föreningens redan bokade bandagar får inte tas till detta ändamål. 

 

• Tävlingskommittén ansvarar för att lösa bemanningssituationen med inhyrd 

personal och enligt kalkylen 19 stycken frivilliga. Det behövs även ett godtagbart 

antal reserver. 

 

• Tävlingskommittén ansvarar för att arrangera funktionärskurs för de frivilliga 

funktionärer som behöver det. 

 

• Styrelsen ser att i sann Sydskanes Emse-anda bör säkerheten prioriteras även på 

tävlingsarrangemang och vill därför att Öresundsambulans hanterar sjukvården 

med två ambulanser. 

 

• Tävlingskommittén arbetar fram en betalningsplan för utgifter och inkomster 

(tidpunkter när pengar går ut och kommer in) och påvisar hur tävlingen inte går 

med förlust. Detta innefattar även en kostnadskalkyl på inställd tävling (vad kan 

det i värsta fall kosta föreningen vid exempelvis nya covid-19 regler med max 5 

samlade eller annat som ej går att förutse). 

 

• Tävlingsledaren är juridiskt ansvarig för att Svemos regelverk efterföljs. 

Tävlingskommittén bör ha ett gott samarbete med Tävlingsledaren under sin 

planering. 


