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Vi gratulerar Robin Friberg och Stefan Gustafsson som gjorde en fin presation vid SM tävlingen i rally
som avgjordes i Linköping. Grattis till klasseger och den totala segern i tävlingen.
Klubben har flera duktiga förare som är ute och gör väldigt fina resultat – lycka till inför de sista
tävlingarna. Det är nu de viktiga poängen ska fördelas och vilken placering det blir i klasserna ni tävlar
i.
Enkla tävlingsformer.
Tävling med uthållighet och sprint kördes i två dagar som planerat i augusti på Dynamiten Raceway.
Vår förhoppning är att kunna nå personer som är intresserade av motorsport, att de ska komma in i
motorsportsfamiljen på något vis – som förare eller funktionär. Nästa två dagars helg är i mitten av
september – under namnet Gruvcupen.
Folkrace.
Banan vid Dynamiten har verkligen blivit bra efter det arbete som lagts ner sedan i våras. Hela
området har röjts för hand och med maskiner.
Den 3 oktober kommer klubb och kommun mästerskapet att köras – arrangör är LMS. Vill du vara
med i gemenskapen så kontakta Brissman eller Janne E.
Rally – AD Bildelar Ludvika Rushen.
Rushen kördes i Grängesberg på och kring Dynamitenbanan den 8 augusti - startfältet var strax över
50 tävlande. Serviceplatsen fick flyttas till Swed Traffic center på torsdagseftermiddagen – stort tack
för att vi fick möjlighet att använda området och lokalerna. Tävlingen fungerade bra och det ser ut att
vi får in lite klirr i kassan. Tack till alla funktionärer som ställde upp under dagen.

Skogsrundan som ska köras den 30 januari 2016 har haft sitt första upptaktsmöte inför tävlingen.
Tävlingen kommer som det ser ut att ingå som FM-tävling i Nedre Norra BF och Svenska Rallycupen
Winter Edition 2016.
MC.
Efter över 30 år på banan så har körriktningen vänts och det upplevs som positivt från åkarna, det
känns som en helt ny anläggning är en kommentar klubben fått.
Offroad.
Offroadsektionen har haft sin första träffkörning på nya bandsträckningen vid Björnhyttan. 16 bilar
kom till start på en av sommarens vackraste dagar, dessutom kom ett stort antal åskådare. Under
lunchuppehållet gick grillen varm och besökarna stoppade med god aptit i sig det som erbjöds. Efter
en hel dags körning vändes kylarna hemåt igen med nöjda förare och passagerare. Två punkteringar,
ett avkört styrstag och ett brustet fjäderfäste förgyllde dagen.
Efter den positiva responsen från deltagare och åskådare har vi beslutat om en ny träff redan den
14/11 kl. 10.00.
Vi kommer också under vintern och våren att jobba med en förlängning av banan där vi kommer att
lägga till ytterligare ca 1200 meter med lite bäckövergångar och andra trevligheter.

Virtuell Bilsport.
Spelkonsollerna kommer att vara på Haffas två gånger för att introducera ungdomar i bilsport och att
få prova på att köra.
Patric Graaf har varit ansvarig för arrangemangen.
Du som är intresserad och vill hjälpa till som funktionär vid något eller några av våra arrangemang är
välkommen att ta kontakt med respektive sektion. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Behöver ni uppdatera era kunskaper - kommer kurser att anordnas av distriket för rally, domare och
miljö. Hör av er till styrelsen för att få klartecken att klubben står för kostnaden till kursen.
Har ni frågor eller ideér kontakta gärna styrelsen eller ansvariga i sektionerna.

Kom till våra månadsmöten som är första helgfria torsdagen i månaden.
KOM IHÅG! Ni som medlemmar får jättegärna kontakta styrelsen om Ni har önskemål om saker Ni
skulle vilja diskutera på ett möte, eller om Ni har funderingar på andra saker Ni skulle vilja ta upp,
exempelvis gästföreläsare kanske besök av någon förare eller annan intressant person.
Vi ses på klubben
Hälsar styrelsen och sektionsansvariga

