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Månadsmöte för Ludvika Motorsällskap   

2011-09-01 

 

1 § Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

Närvarande i antal: 15st  

 

Paragraf 2a angående justerare för protokoll strykes och kommer så att gälla i fortsättningen. 

 

§ 2b Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna utan tillägg. 

 

 

§ 3 Information från sektionerna. 
 

a) Folkrace: Mötet på dynamiten gav mycket och olika mål är uppsatta och en något sånär 

tidsgräns för dessa. Första målet är att få till en röjning av all sly som finns på området idag 

och framför allt på banan och innerplan. Tanken är att hitta någon med ett klippaggregat på en 

hjullastare som kan utföra jobbet. Skulle man ta till mankraft för detta tar det fruktansvärt 

lång tid. Folkracesektionen har hört sig för med några som kan tänkas äga sådana maskiner 

men eftersom det är högsäsong för dessa nu är de tillfrågade antingen ute på jobb med 

maskinerna eller så är de trasiga, man jakten fortsätter.  Det är ännu inga arbetsdagar 

inplanerade men det kommer senare. 

 

Ett annat problem som måste åtgärdas är nya grindar till infarten på området. Grindarna som 

sitter där idag är väldigt dåliga. Den typ av grind som sökes är av stål och minst 5 meter. 

Medlemmar uppmanas att höra av sig till folkracesektionen om de skulle komma över någon 

grind eller har något tips. 

 

Längre fram när det är dags att köpa in grus till banan är det ordnat med transportör och 

gruset kommer att tas från Grängesberg. 

 

Klubb och kommunmästerskapet skulle i år ha körts på Dynamiten men eftersom vi inte 

kommer kunna få klart banan i tid så tillfrågades Fredriksbergs Mk som tackade ja. Datum för 

KM är söndagen den 2 oktober. 

 

Inför nästa år är 3 tävlingar inplanerade, vintertävling 3 mars, 2-dagars tävling i september 

och invigning av nya banan samt KM. 

 

Dubbelkommandobilen: 

Den 6 augusti anordnades en prova på dag i Grängesberg och i samarbete med Korpen var 

representanter från olika kommuner bland annat Uppsala, Bålsta inbjudna att delta. Dock blev 

det en kommunikationsmiss som gjorde att ingen av dessa dök upp. Däremot kom 8st 
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flyktingbarn från Brunnsvik och provade på dubbelkommandobilen samt bjöds på åkturer i 

rallybilar, vilket var uppskattat. Det kommer att anordnas 4 tillfällen för prova-på dagar innan 

augusti 2012. 

 

Dubbelkommandobilen har även varit på utställning i Dala-Järna på Marie Memorial Race, en 

två dagars utställning för klubben och Nedre Norra Bilsportförbundet.  

De nya stolarna till dubbelkommandobilen är funna men måste kolla upp de rätta måtten först 

men två stolar kostar under 3000kr.  

 

 

b) Rally:  

 

BRC 2012 är totalt 7st deltävlingar, Skogsrundan är en de två som Ludvika MS kommer att 

arrangera två och den kommer att gå uppe vid Krabbsjön. 

Bergslagsrallyt har tävlingsdatum 28/1 med start och mål i Hällefors. Vi kommer att få en 

sträcka i trakterna av Bredsjön och Gränssjön. På en av sträckorna kommer samtliga 

arrangerande klubbar att få hjälpa till, Ludvika MS kommer att få endera starten eller målet på 

denna sträcka.  

 

Angående träningssträckan som blivit förstörd har Johan ej hunnit upp och åtgärdat detta. 

 

 

c) Mc:  

 

Efter semestern hade styrelsen för Svea Skog (Ersättningsmark AB) där det togs ett beslut att 

vi har möjligheten att avtala ett nytt avtal med rättighet till tävling och träning, dock längst till 

30 juni 2012. Ett skriftligt avtal på detta kommer troligtvis under nästa vecka. Detta kommer 

att kosta klubben en summa på 5000kr. En kostnad som styrelsen är villig att betala om vi kan 

arrangera träffar alternativt tävlingar som kan dra in den kostnaden. 

 

I markägarfrågan är det fortfarande oklarhet, hur länge marken blir kvar i Ersättningsmarks 

AB ägo. En viktig del i detta är att Ludvika MS inte finns med på listan över miljöcertifierade 

klubbar i SVEMO. Detta är något som måste undersökas och åtgärdas för att tävlingstillstånd 

skall kunna ges. 

 

  

d) Offroad:   

 

Senaste träffen på Björnhyttan var den 26 juni. En höst-träff vore aktuellt men det beror också 

på när avtalet blir klart och när älgjakten infaller. Offroadåkare neröver från andra klubbar 

anser att området på Björnhyttan är ett kanonområde och att det är fruktansvärt synd att läget 

är som det är. Det har varit många skriverier i olika offroadtidningar och Dalarna omnämns 

positivt när det gäller offroadkörning. 

 

 

e) Virtuell Bilsport: 

 

Närmaste utställningen är på lördag den 10 september i ABB, 11 september på Träffa-

Ludvika och den 17 september i Grängesberg. Förra helgen var utrustningen utlånad till SMK 

Sala. 
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f) Ekonomi: 

 

Kassören redovisade klubben ekonomiska tillstånd. 

 

 

§ 4 Skrivelser/ Rapporter  

Klubben har fått in inbjudan att delta i 75-årsjubileumsfest och sista anmälningsdagen är den 

16 oktober. Den som vill får åka på detta och anmäler intresse till Benny. 

 

 

§ 5 Nya Medlemmar 

 

Lasse Kempainen och Fredriks Sundby hälsas välkomna till Ludvika MS 

 

 

§ 6 Kurser 

Eva informerar att kurs i rally kommer att anordnas framöver, mer info kommer lite närmare. 

 

 

§ 7 Övriga frågor 

 

 Inköp 

Klubbens har genom styrelsens beslut köpt in följande: 

Ett tält som kan användas vid utställningar, tävlingar samt andra arrangemang. 

En projektor för utbildningar, kurser, resultat vid tävling, eventuella filmkvällar med 

mera. 

En ljudmätare till sektionernas olika tävlingar. 

 

 Björnhyttan 

Efter semestern hade styrelsen för Svea Skog (Ersättningsmark AB) där det togs ett 

beslut att vi har möjligheten att avtala ett nytt avtal med rättighet till tävling och 

träning, dock längst till 30 juni 2012. Ett skriftligt avtal på detta kommer troligtvis 

under nästa vecka. Detta kommer att kosta klubben en summa på 5000kr. En kostnad 

som styrelsen är villig att betala om vi kan arrangera träffar alternativt tävlingar som 

kan dra in den kostnaden. 

 

 

 Träffa Ludvika 

Arrangemanget Träffa-Ludvika är ett jippo för kommunen, företag, föreningar med 

mera att visa upp sig. Söndagen den 11 september klockan 12-16 kommer Ludvika 

MS att finnas representerade på Storgatan i höjd med handelsbanken. Tanken är att vi 

ska ha en utställning för olika fordon, ett från varje sektion vore önskvärt samt vår 

virtuella utrustning. Vi kommer även att ha bord och stolar uppställda för den som vill 
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komma och prata motorsport och ta en fika med oss. De som är villiga att ställa ut 

fordon eller hjälpa till på denna dag hör av sig till Bengt Berglund. 

 

 Nästa månadsmöte kommer Mattias från Mattias Trafikskola och föreläser om hur de 

jobbar samt hur arbetet kring Nyckelmyra flygområde går och vad han har för planer 

för området och vad det skulle betyda för oss. Sprid detta vidare till alla medlemmar! 

 

 Fråga ställds och klubben kan anordna kurser för BE-körkort. Idén kan tas upp Mattias 

när han besöker oss nästa månad. Material till kursen går eventuellt att ordna från 

SISU. 

 

 Till kojan har Glas-Jouren sponsrat med 3 glaskassetter. Deras logga kommer att sättas 

upp på kojan som tack. 

 

 Något som vi kanske måste tänka på när vi rapporterar om arrangemang är hur de har 

gått rent tävlingsmässigt, om det var ett lyckat arrangemang, om publiken tyckte om 

det och hur vi uppfattade tävlingen som stort och inte bara rapportera det ekonomiska. 

 

 Två dagar innan Finnmarksturen start lämnade Ludvika Handbollsklubb walkover och 

Peter ”Korven” kontaktades i hopp om att klubben kunde hjälpa till men dagern därpå 

kom nya besked att de klarade sig ändå. 

 

 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

_____________________________   

Sekreterare: Linn Brissman   


