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Dynamitens folkracebana.
Det slutliga beskedet har kommit att riksvägsdragningen inte kommer att påverka folkracebanan.
Nu har det hänt mycket på folkracebanan. Ny beläggning har lagts på med asfaltskross, 32 jättelass
har lagts ut på den nya bandelen. VBU:s ungdomar har varit oss behjälpliga med maskiner och grävmaskin. Vägar har rättats till inom området och mera kommer det att ske under hösten. Nu ska banan
vattnas och vältas för att få det rätta ytlagret.
Till hösten kommer två folkracetävlinger att arrangeras, en av dem är klubb och kommun tävlingen.
Krutcupen/Enkla tävlingsformer.
Har varit på besök den 18 april med fem timmarslopp som blev inspirerade att arrangera flera
tävlingar. I juli kommer två tävlingar att köras den 18:e med Drivers open/Ticket to driv och den 19:e
kommer det att åkas långlopp igen. Arrangemangen genomförs med Järfälla klubben och Hasse
Söderström.
Enduro.
Tävlingen ingick i sommarcupen och samlade drygt 80 talet tävlande. Vädret var inte det bästa men
det var ingen som tog någon notis om det. Klubben hade under kvällen dukat upp med korv och
hamburgare till försäljning, vilket var uppskattat av de tävlande.
Offroad.
Offroadkillarna arbetar vidare med banan vid Björnhyttan. Under våren har de haft flera arbetsdagar
och bl.a byggt grillplats. Nya pilar kommer att sättas upp och banan gäller endast för bilar inga
fyrhjuliga motorcyklar tillåts att åka på banan.

Rally - Ludvika Rushen.
Rushen kommer att köras i Grängesberg lördag den 8 augusti som sprinttävling vid Dynamiten.
Tävlingen kommer att ha AD Bildelar som sponsor – och gå under namnet AD Bildelar Ludvika rushen.
Klubben kommer att vara med och hjälpa Fagersta MK vid Midnattssolsrallyt nu i juni. Det vanliga
gänget åker och tar en start i Färna.
Nationaldagen.
Har även detta år att firas vid sporthallen tillsammans med andra föreningar. Klubben kommer att visa
sina olika sportgrenar och virtuella spelkonsollerna. Ett gyllene tillfälle att rekrytera nya personer till
klubben och våra aktiviteter.

Månadsmöte.
Som vanligt kommer det inte att vara något månadsmöte i juli under semestern – vi ses i
augusti.

Styrelsen hälsar er alla en riktigt trevlig sommar.

