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Swedol Ludvika Rushen genomfördes som planerat i augusti i samarbete med Idkerbergets MK. 
Ett trevligt arrangemang som har närheten till sträckan och serviceplatsen och med försäljning av 
hamburgare, korv och dricka. Prisutdelningen hölls som tidigare år i Folkets Hus. Till vår hjälp hade vi 
Fagersta MK och SMK Dala. 
Helgerna efter var det dags att återgälda hjälpen till de båda klubbarna – roligt med samarbete med 
andra klubbar – vi stärks av att ha pålitliga personer som kan komma och hjälpa till när det behövs.  
 
Enduro och Offroad 
Nu börjar det äntligen lossna med markfrågan i och kring Björnhyttans endurospår och  för offroad 
körning. Samtal har och kommer att föras vidare med Bergvik Skog och Ludvika kommun. 
 
Nytt på klubben 
Från första oktober har vi ingen personal på klubben – då går tiden ut för den sista av våra killar som 
har arbetat hos oss. Det kommer att bli en omställning – vi har blivit bortskämda under tiden de har 
varit och utfört arbete och kontorssysslor 
 
Lokstöd 
Ungdomar upp till 25 år rapportera när ni är på träning eller tävling. På så vis kan klubben söka 
lokstöd – vilket är ett krav då vi erhållit RF bidrag till att upprusta Dynamiten och den nya 
bansträckningen. Skulle vara trevligt om ni kom och lämnade rapporter vid våra månadsmöten. 
 
 
 



Utbildningar i klubben 
 
Rally förare och kartläsare 
Utbildning kommer att genomföras den 16 november 2014, med början klockan 09.30. Du 
anmäler dig till Johan Eriksson, rally.eriksson@hotmail.se  senast den 10 november. 
 
I utbildningen ingår HLR/LABC. 
 
Kostnad för utbildningen 500:- kronor. Klubbmedlemmar går kursen utan kostnad.       
Förtäring kommer att serveras under dagen till en kostnad av 50:- kronor, meddela Johan vid 
anmälan om du önskar förtäring. 
 

 
 

                          Miljökurs                                                                                                                                                             
Information kommer inom kort om nytt datum för kursen som blev inställd i augusti. 
Miljökursen är kostnadsfri för klubbmedlemmar.  
Det blir även genomgång av vår miljövagn hur den används och vad den ska innehålla. 
Förhoppningen är att flera inom våra sektioner ska kunna klara miljöbiten själva vid tävlingar. 
 
Förfrågan till er som vill ta en fika på klubben 
Skulle det vara möjligt att samla våra ”statsanställda”  – för att eventuellt göra några enklare 
saker eller bara träffas eller tala gamla minnen och ta en kaffekopp. Vi gör ett försök fram 
mot vintermånaderna och ringer runt till några personer – som sedan kan dra igång träffarna.  
Här kan vi också bilda en studiecirkel där ni själva bestämmer vad ni vill syssla med. Kanske 
vore trevligt att avsluta med en resa fram på vårkanten. 
 
 

Maila även in material eller kort som du vill att vi ska skriva om i W- tut. Nästa W-tut kan 
komma att innehålla kort från Haggenloppet. 
 
 
 
 
 
 
Har du tankar och idéer om klubben och dess verksamhet maila till ludvikams@telia.com. På 
hemsidan finns kontaktinformation till styrelsen och sektionsledarna. 
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