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 W – TUT  
   

                                       
Snart är det Jul igen. 
 
Första advent firade klubben på Garvarn´s torg med med filmvisninng och fordon som var 
uppställda. På grund av blåst kunde tätet inte sättas upp - detta med tanke på både säkerhet 
och att få ha tältet kvar helt.   
 
Årsmöte kommer att äga rum torsdag den 6 mars 2014, klockan 18.00, på klubblokalen. 
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari 2014. 
 
Styrelsen och klubben hälsar Tomas Eriksson välkommen till MC sektionen – han kommer att  
vara sammankallande och ansvarig i sektionen. 
 
En ny folder har tagits fram för att visa klubbens verksamhet – den kommer att läggas ut på 
lämpliga platser som exempelvis kommunens skolor, trafikskolor. 
 
På vår hemsida finner du alla aktiviteter som klubben har - där ligger också den nya foldern. 
Kommande arrangemang och tävlingar: 
Bergslagsrallyt den 25 januari 2014 
Skogsrundan den 2 februari 2014 
Svenska Rallyt den 5 till 8 februari 2014 
Vintersprinten Folkrace den 16 februari 2014 
Vinterracet Folkrace den 1 mars 2014 
Enduro Vintercupen 19 januari 2014 



 
Grattis till Johan Halvarsson som följde upp fjolårets guld till en SM bronsmedalj i år. 
 
Grattis till Stefan Nyblom som under året tävlat i Offroad Challenge cup med en fin andra 
plats i klass två. 
 
Grattis till Jonathan Andersson som har tävlat framgångsrikt under denna säsong och radat 
upp pallplaceringar. 
 
Klubben önskar att få in nya personer i våra organisationer för att bedriva 
tävlingsverksamheter. 
 
Klubblokalen kommer att ha Öppet Hus varannan onsdag även nästa år -  jämna veckor. 
 
Arbetet på Dynamiten fortlöper. 
De nya staketen har kommit på plats – banan har justerats och stenar har sprängts bort – allt 
för att få till en bra bana som uppfyller banbesiktarens krav.  
 
Det gamla sekretariatet har flyttats och ersatts med det nya som ska färdigställas inomhus. 
Planeras att utöka depåområdet -  grushögarna längst ner i depån kommer att flyttas framåt 
och ytterligare en ny depåplats planeras. Vid speakertornet kommer det att bli en speciell 
parkering för funktionshindrade. Mycket arbete återstår att göra nästa år och klubben skriver 
på en ansökan om anläggningsbidrag. 
 
 
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. 
 
 
God Jul och gott nytt år tillönskas er alla 
Styrelsen 
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