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W – TUT
Vilka härliga dagar vi har fått upplevt denna sommar.
Hoppas att ni alla har haft eller har en skön semester med välbehövlig vila.
Men nu är det dags att återuppta arbete med tävlingar och projektet vid Dynamiten.
Rallysektionen arbetar vidare med kommande tävling Swedol Ludvika Rushen, start och mål
kommer att förläggas i Idkerberget med samarbete med Idkerbergets MK.
Tävlingsdatumet är den 18 augusti 2013, vill du vara med som funktionär hör av dig till Johan
Eriksson, 073-684 51 67.
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 sälj dina överblivna saker – kostnad 20:- kronor för bil, kärra eller bord.
Klubben kommer att servera korv med bröd och kaffe/läsk.
Virtuella bilsporten är bokat till 7 september med anledning av att företag och kommunen
kommer att ha en mässa med inriktning på jobb och hoppas på hemvändande personer.
Tältet med spelkonsollerna kommer att sättas upp på Garvarn´s torg.
Anders Ivarsson meddelar via klubbens gästbok att Ludvika kommuns Miljösekreterare och
bygg/miljö har avfärdat Nyckelmyra som möjlig plats för terrängkörning med hänvisning till
att miljöbalken inte medger verksamhet på/i en mosse då de är extra skyddsvärda enligt
expertisen.....
Folkracebanans arbete fortskrider nu med arbete på det nya sekretariatet som kommer att få
plåttak. Johan kommer att ha kontakt med VBU-skolan och ett projektarbete med
skolungdomar kan komma igång under hösten. Här kommer eleverna att få jobba med banan
som ska göras om en del och övriga maskinarbeten. En bra och lärorik ”träningsplats” för
eleverna som de kan ta med sig ut i arbetslivet senare.

Du är alltid välkommen till klubbstugan på en fika eller som du vill vara med i gemenskapen
kring våra arrangemang. På hemsidan ser du datumen för månadsmöten och
arrangemangen.

Har du bytt adress eller e-post – meddela klubben på ludvikams@telia.com – så att vårt
medlemsregister blir riktigt uppdaterat.

Har du hämtat ditt nya medlemskort på klubben?
Uppvisande av medlemskortet ger rabatterbjudanden hos de firmorna som klubben har avtal
med.
Upprepar föregående W tut’s rader angående föryngring i klubben.
Intresserade ungdomar söks och behövs till klubben, både i styrelsearbete, sektionsarbete
och som funktionärer. Vi måste börja med rekrytering av 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.
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.

Ha en fortsatt bra dag - vi ses på våra arrangemang.

