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W – TUT

Nu är hösten här och klubbarbetet är igång på allvar.
Rallysektionen har med samarbete av Idkerbergets MK genomfört Swedol Luvika
Rushen. Tävlingen kördes den 18 augusti med bra väder, många kom till start och stor
publiktillströmning. Precis som förra året kom regnet precis som sista sträckan var färdig
körd. Ett prisbord som var värre än en SM tävling med fina pokaler och verktyg från
tävlingens sponsor Swedol. Stort tack till alla som arbetade före, under och efter rallyt.
Största tacket till Swedol för samarbetet med årets tävling.
Benny, Kattis, Ulla, Eva, Peter och Bosse har varit till Fagersta och hjälpt till vid rallytävlingen
Nattkröken, för att stötta klubben vid deras ”första” rallytävling med ny organisation och ny
tävlingsledning.
Söndag den 25 augusti provades bakluckeloppis vid Nyckelmyren.
Första gången kan vi inte skryta med stor tillströmning av försäljare (13 st.) men det rullade
på och köpsugna kom och handlade.
Mat är alltid bra och föräljningen av fika och korv gick riktigt bra.
Lördag den 7 september fanns spelkonsollerna med virtuellbilsport på plats vid Garvarn´s
torg. Många kom och provade på att spela och köpa korven som såldes.
Nu rullar det på vid Dynamiten.
Folkracebanan kommer med tiden att få en rejäl ”ansiktlyftning” så att den blir godkänd både
för sommar och vintertävlingar.
Projektet med VBU:s elever kommer att inledas under hösten.
Det nya sekretariat har nu fått nytt plåttak, nu fortsätter grabbarna med att göra insidan
färdig.

De nya staketen håller på att komma på plats - kontakta Urban han behöver flera som
kommer och hjälper till på söndagar då det är arbetsdagar.
Offroad killarna har tillsammans med 4x4 OAS/Malin Bruce från Ramnäs arrangerat en
offroadhelg i området. Besök vid olika gruvor och skogsvägar stod på programmet.
Nattuppehållet var vid Gillermarksstugan och på söndagen fortsatte turen mot Stollen och
Nyberget.
Klubblokalen har nu haft tre kvällar med öppet hus. Varannan onsdag kommer klubben att
vara öppen för medlemmar och motorintresserade.
Temat har varit rally, folkrace och nu sist offroad.
Höstlovet vecka 44 kommer klubblokalen att vara öppen mellan klockan 11.00 – 15.00 för
intresserade motorungdomar.
Fortfarande finns det ohämtade medlemskort på klubben – för att kunna utnyttja rabatterna
hos de olika firmorna behövs kortet med årets märke på baksidan.
Har du inte betalat medlemsavgiften för innevarande år är det hög tid att göra det för att
inte få licensen spärrad vid SBF.
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.

Vi ses på klubben!

