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W – TUT
Nu är det dags för den andra upplagan av W-tut.
Avtal med Svea skog har upprättats att få nyttja området vid Björnhyttan för MC-sektionen
under en ny ett års period. En kvällstävling i Sommarcupen har redan hållits med 100
startande i strålande väder. De tävlande gav klubben stort beröm för arrangemanget, banan
och upplägget. Bäst av allt – tävlingen genomfördes utan några olycksincidenter.
Folkracebanans arbete fortskrider – en förbesiktning har gjorts av Ulf Danielsson,
banbesiktare från distriktet – där banans beskaffenhet och säkerhet gicks igenom. Det
kommer att behövas läggas ner många arbetstimmar för att få banan i bra skick och
säkerheten tryggad så att den kan godkännas vid nästa besiktning
Rallysektionen arbetar vidare med kommande tävling Swedol Ludvika Rushen, start och mål
kommer att förläggas i Idkerberget- Samarbetet föregående år med Idkerbergets MK gav
mersmak – vi arbetar bra tillsammans därför fortsätter vi att arrangera tävlingar tillsammans.
Tävlingsdatumet är flyttat till 18 augusti 2013, vill du vara med som funktionär hör av dig till
Johan Eriksson, 073-684 51 67.
Intresserade ungdomar söks och behövs till klubben, både i styrelsearbete, sektionsarbete
och som funktionärer. Vi måste börja med rekrytering med funktionärer för att kunna
genomföra tävlingar både idag och inför framtiden. Hör av dig till Eva Eriksson 070-647 83 33
om du vill vara med som funktionär – vi ordnar kurser senare så att du blir en licensierad
funktionär. Du ska inte behöva ta eget ansvar för de uppgifter du ställs inför utan du får hjälp
av en ”mentor” som hjälper dig in i föreningsarbetet.
Virtuella bilsporten har varit ut med spelkonsolerna, först i Smedjebacken vid
Drakbåtsfestivalen, där Lions önskade vår hjälp. Jan-Olov Könberg var även där och visade
rallybilen.
Svenska flaggans dag firades som vanligt vid Sporthallen, virtuella spelkonsolerna var på plats
och Johan och Jan-Erik Eriksson visade sina rallybilar.

Foto tillhörande Conny Fillpu
Johan Halvarsson gjorde en bejublad driftingshow inför en stor publik. Roligt för Johan att få
visa sina körkunskaper inför hemmapubliken – han rattade bl.a. hem ett RM guld förra
säsongen.
Söndag den 25 augusti kommer det att arrangeras bakluckeloppis vid Klenshyttans flygplats,
ett samarrangemang med Mattias Trafikskola som kommer att driva området framgent.
Kom och ta med dina överblivna saker och sälj dom – kostnad för bil, kärra eller bord 20:kronor. Klubben kommer att servera korv med bröd och kaffe/läsk.

Kom till oss du är alltid välkommen, på en fika eller som du vill vara med i gemenskapen kring
våra arrangemang.

Styrelsen och sektionerna önskar er alla medlemmar en trevlig
midsommar och skön semester.

Har du tankar och idéer om att utveckla klubbens verksamhet med evenemang - maila
ludvikams@telia.com, personal finns på klubbstugan varje dag som tar emot ditt mail.
Önskar du/ni ha W-tut till er mailadress läggs den i en grupp som per automatik skickar den
till er.

