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Årsmötet.
Årsmötet den 5 mars i klubblokalen hade 29 personer hörsammat kallelsen. Stadgeenliga val
genomfördes men ordförandeposten blev inte tillsatt. Arbetet fortsätter med att finna en lämplig
person som vill driva verksamheten tillsammans med de övriga i styrelsen.
Vandringspriset ”ratten” som delades ut första gången 1973 till Arne Allansson överlämnades till
Björn Henriksson. Björn får under kommande år förvalta ratten för sina fina presationer under 2014.

SM Sprint Mästare i Bilorientering 2015.
Björn Henriksson fortsätter att tillsammans med kartläsaren Ulf Andersson, Älmhults MK, att rada
upp fina tävlingsresultat i bil-O. Vid SM veckan i Örebro var det dags igen att mottaga den ädlaste
valören. Stort grattis till er och lycka till i kommande tävlingar.

Rally.
Hjulrushen som skulle ha körts på annandag jul fick ställas in på grund av väderleken. Bergslags Rallyt
fick ställa in årets tävling då vägarna inte var frusna och körbara.
Skogsrundan 8 februari kunde genomföras planenligt. Start och Mål var förlagt till Lorensberga
skolan. Tre sträckor kördes två gånger. De 47 startande kunde njuta av fina vägar och strålande sol. S
tort tack till alla funktionärer som hjälpte till vid tävlingen.

Den 12 februari var det dags för samarbetet med Ludvika Kommun att genomföra Closer to rally på
Garvarns torg. Tältet var uppställt med spelkonsollerna och en stor filmduk var uppsatt som visade
livebilder från travbanan i Karlstad.

Folkrace.
Vinterracet den 7 mars fick på grund av rådande väderlek ställas in. Grabbarna har lagt ner stort
arbete med att platta och vattna banan – det är att ta nya tag inför kommande tävlingar.
I dagsläget ser det ganska ljust ut att den nya dragningen av riksvägen troligen inte kommer att beröra
folkracebanan.
Arbets/planeringsdagar kommer att läggas ut på hemsidan och är du intresserad att vara med i
gemenskapen, kontakta Janne 070-691 58 90 så får du veta mera.
Den 18 april kommer klubben att prova på att vara medarrangör av Gruvcupen som ingår i Krutcupen.
Det blir lite nytt för klubben med ett 5 timmars långlopp på banan, så välkomna till Dynamiten för att
titta och inspireras. Serveringen kommer att vara öppen hela dagen.

Enduro och Offroad
Enduro och Offroad killarna arbetar för fullt vid Björnhyttan på sina slingor och spår. Verkligen roligt
att körningarna har kommit igång igen. Enduro tävlingen Vintercupen samlade upp emot 100 talet
deltagare vid tävlingen nu i mars.

Kurser.
Miljökurserna är nu avlsutade efter tre kurstillfällen. Representerande från våra sektioner var
deltagare och lärde mera om miljö och miljöpåverkan. Vid sista kursen delades intyg och ”miljökort”
ut till deltagarna av Bengt Berglund som var kursledare.
Månadsmöten.
På hemsidan finns alla datum för kommande månadsmöten. Fortfarande håller vi kvar första
torsdagen i månaden – men nu i april är mötet flyttat till 9 april på grund av påsken.

Styrelsen hälsar er alla en riktigt trevlig påsk.

