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W – TUT
Svenska Mästare och NEZ Mästare 2014.
Vilka bilorienterare klubben har i Björn Henriksson, Per Hellander och Jonas Hellander.
Björn som tillsammans med Ulf Andersson, Älmhults MK, tog hem guldet i både SM och NEZ.
Jonas och Per var inte långt efter med sin silverplats i SM och en fin femteplats i NEZ.
Våra duktiga bilorienteringskillar kommer att firas i januari då alla har möjlighet att närvara.
FM medaljörer som ej hade möjlighet att deltaga på distriktets medaljutdelning i Sandviken fick
mottaga medaljer på månadsmötet i december. Jan-Erik Eriksson och Johan Gustafsson i rally samt
Nicklas Blidberg i rallycross. FM medalj även för klubben som blev tvåa i lagtävlingen för rally.
Första advent firades sedvanligt på Garvarn´s torg med virtuella spelkonsoller och uppställda
fordon.
Funktionärer.
Vill du vara med som funktionär på kommande tävlingar – hör av dig till Johan Eriksson han kommer
att vara tävlingsledare på Skogsrundan. Bergslagsrallyts tävling kontaktar du Kattis eller Benny
Persson.
Bergslagsrallyt med tävlingsdatumet 24 januari 2015 kommer att ha start och mål i Hällefors.
Funktionärer behövs då klubben ska ansvara för en sträcka och start eller mål till en gemensam
sträcka till.
Skogsrundan kommer att köras den 8 februari 2015 med start och mål förlagt vid Lorensberga skola.
Tävlingsorganisationerna för de båda tävlingarna är nu i full gång med att planera och organisera för
att skapa bra arrangemang för både tävlande och publik. Vill du vara med som funktionär – hör av dig
till Johan Eriksson han kommer att vara tävlingsledare på båda tävlingarna.
Till Svenska Rallyt har klubben ännu inte fått någon förfrågan om att hjälpa till med funktionärer.

Enduro och Offroad
Nu är markfrågan klar för Björnhyttans endurospår och för offroad körning på Ludvika kommuns
marker kring avfallsanläggningen i Björnhyttan. Grabbarna är redan igång med att ordna med
banansträckningen och att få till så bra förutsättningar som möjligt utefter spåret. Inga fyrhjuliga
motorcyklar tillåts på området.
Klubbens nya certifieringar.
Klubbens miljörevision är inlämnad och godkänd till oktober 2017. Klubben är åter igen certifierad
som Trygg och säker förening till och med 2015.
Kurser.
Rallykurs för förare och kartläsare har genomfördes som planerat den 16 november. Miljökursen har
haft sin första kurskväll och det kommer att bli två kurstillfällen till.
Påminnelse om Lokstödsrapportering.
Ungdomar upp till 25 år rapportera när ni är på träning eller tävling. På så vis kan klubben söka
lokstöd – vilket är ett krav då vi erhållit RF bidrag till att upprusta Dynamiten och den nya
bansträckningen. Skulle vara trevligt om ni kom och lämnade rapporter vid våra månadsmöten.

Styrelsen och sektionsansvariga önskar er alla en riktigt

och ett Gott Nytt år

