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Året börjar lida mot sitt slut och kanske på något sätt ska summeras, vad hände vad gjorde 

vi? 

Först så tänker man kanske inte var så mycket men sedan börjar det snurra i huvudet, våra 

medlemmar våra förare, co-drivers, mekaniker funktionärer och alla övriga som jobbat 

kvällar och helger ja kanske all ledig tid med det de brinner för: motorsport i alla dess 

former. De här tjejerna och killarna har ju uträttat massor. De har representerat klubben och 

det vi står för i hela landet, kanske med varierande resultat och framgång men vid nästa 

arrangemang så står de där igen och representerar klubben. 

Till alla dessa människor så säger vi TACK FÖR I ÅR. 

Det gäller ju självklart även de som inte deltagit i något arrangemang men ändå finns med 

som stöd och medlem i Ludvika MS: TACK. 

Vad har då hänt och var har de varit? 

Vi har medlemmar som varit på Gotland och kört enduro, vi har medlemmar som varit i 

Kenya för att delta i Safarirallyt, vi har medlemmar som flängt runt landet och stirrat på en 

specialkarta och gjort det så bra att de blev svenska mästare, tänker då på gänget som håller 

på med bilorientering GRATTIS. Vi har ju även en bronsmedalj i rally gratulera till. 

Vi har ett troget gäng som under året jobbat med Dynamitenbanan för att få till en attraktiv 

anläggning vilket vi fått, det visar ju intresset för de tävlingar som genomförts under året. 

TACK till er också. 

Ett annat område som fått en nystart under året är offroadbanan i Björnhyttan, det har 

huggits och röjts för att kunna återuppta körning och träffverksamheten vilket också skett 

med ett par öppna träffar. Lycka till med banan. 



På samma plats finns ju även Endurogänget vilka också upplevt en nytändning då man efter 

nästan 30 år vänt körriktning, ett enkelt sätt få till en ny bana. Kul. 

Tack vare all verksamhet och alla trogna medlemmar så har vi som en av få klubbar en 

ekonomi som är god och i bra balans. 

 

TACK TILL ER ALLA SOM STÄLLER UPP OCH FINNS FÖR KLUBBEN. 

VÄLKOMNA ÅTER 2016 SÅ KÖR VI SÅ DET RYKER. 
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