Nr 6 Februari 2014

W – TUT

Grattis Jan-Erik och Erik till klasseger i Hällefors.

Årsmötet kommer att äga rum torsdag den 6 mars 2014, klockan 18.00, på klubblokalen.
Kallelse kommer att läggas ut på hemsidan och även skickas ut till medlemmarna tillsammans med
inbetalningskort för 2014 års medlemsavgift.
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas att läsa på hemsidan samt delas ut på årsmötet.
Nedre Norra Bilsportförbundets årsmöte kommer att vara den 23 februari 2014 på Scandic Väst,
Gävle.
Klubben har utökas med en arbetstagare – 2 personer har nu klubben tillgång till via
Arbetsförmedlingens försorg och eventuellt kan det bli någon till när vi drar igång arbetet på
Dynamiten på allvar.
Ansökan om anläggningsbidrag är nu inskickad och vi alla i klubben ska se till att vi kan skicka in
rapportering om Lok-stöd. Ungdomar upp till 25 år som tävlar eller tränar ska rapporteras via Idrott
online – minst två ungdomar + två ledare ska finnas vid varje tillfälle, samma sak gäller även för de
aktiviter som görs för personer med funktionsnedsättning. En viktig sak att hålla koll på och
rapportera. Efter årsmötet kommer Lok-stödsansvarig att namnges och kommer att ha kontakt med
våra ungdomar som tränar och tävlar.
MC sektionen har genomförts vintertävlingen med ett bra deltagarantal (100) ute på banan i
Björnhyttan den 19 januari.
Rallytävlingen Skogsrundan 2 februari har fått ställas in då ingen tjäle fanns i vägarna fast man varit
ute och packat snön.
Sista söndagen i januari var det test och träningskörning med rallybilar vid Björnhyttans

avfallsområde. Jan-Erik med hjälp av brorsan Johan Eriksson anordnade denna test. En riktig festdag
blev det med bra lokaler för försäljning och det var skönt att få komma in serveringen och värma sig.
Klubben har representerats av Peter och Johan på Björkmans Bil med virtuellbilsport och med rallybil
uppställd 31/1 och 1/2.
I samarbete med Ludvika Kommun inför Svenska rallyt har klubben varit på Garvarn´s torg med
virtuellbilsport, filmvisning, rallybilar och korvförsäljning den 5 februari.
Svenska Rallyt har genomförts och klubben har varit funktionärer på Fredriksbergs sträcka.
Folkracesprint blir det på Dynamiten den 16 februari – nu ligger arbetet på för att få till fin bana.
Bergslagsrallyt har fått ändra datum på tävlingen och flytta den till 1 mars – vi hoppas att
organisationen har laddat om och att det finns fina vintervägar.
Samma dag körs folkracetävling på Dynamiten och här gäller det att få funktionärer från klubben till
de båda tävlingarna - ring till de angivna telefonnumren på hemsidan om du vill vara med.
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.

