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                                            Seniorerna är uppställda i väntan på att starten ska gå. 

 
Endurotävling ingående i Gävle Dala Sommarcup genomfördes vid Björnhyttans endurobana 
onsdagen den 28 maj. Startfältet uppgick till 69 tävlande varav 5 var juniorer.  
Vid startområdet fanns förtäring att tillgå för tävlande, funktionärer och åskådare. 
Tack till Tomas och hans medhjälpare för en bra genomförd tävling. 
 
Styrelsemöte och juni månads månadsmöte var planerat till Dynamiten. Styrelsen gick igenom de 
punkter och frågor som ska utföras före  ”semestermånden” infinner sig. 
Klubben har nu fått svar på det anläggningsbidrag som sökts via RF – ser mycket lovande ut – vi ska 
komplettera med en uppgift och skicka in – sedan ska det hela vara klart. 
 
Dynamitens arbete fortgår med storstädning av området och lokalerna. VBU-ungdomar nu har varit 
och kört med maskiner på området. Dikning har gjorts vid vägen in och planering av depåerna har 
pågått. Däck som samlats genom åren till över 60 kubik är nu bortforslade. Den bortre delen av depån 
har städats och olika fraktioner har sorterats. Klubben har fått ett bra pris på olika grussorter som nu 
lagras på innerplan för att senare planeras ut på banan. 
Det finns en diger lista på arbeten som ska genomföras och arbetsdagar bör planeras inom det 
närmaste.  
Träningar har genomförts på banan och journaler har förts. Viktigt att de sökta träningstillfällena 
efterlevs så att inte träningstillståndet förfaller. 
 
 



 

Svenska Nationaldagen, dagen firades med klubben vid Sporthallen. Klubben hade även detta år med 
sig de virtuella spelkonsollerna som provades av besökande. Dubbelkommandobilen, tävlingsbilar och 
endurocyklar var uppställda. 

Fagersta MK har ställt förfrågan till klubben om hjälp vid Midnattssolrallyt den 10 juli, Ulla, Eva, Bosse, 
Peter och Janne åker ner och ta starten på en sträcka. De har även lovat att ställa upp vid Fagerstas 
tävling lite senare.  

Ludvika Rushen - samarbetet med Idkerbergets MK fortsätter och i augusti körs tävlingen med strart 
och mål i Idkerberget. Vill du vara med i tävlingsorganisationen - hör av dig till Johan på 073-684 51 
67 om du vill vara med i organisationen. 

Rallyframgångar i juni, klasseger till Jan-Erik Eriksson i Kopparsvängen, klasserar till Emil Karlsson i 
Kopparsvängen och Kungsfors Grävservice Rundan. Johan Eriksson som kom till start i Kopparberg 
efter långt uppehåll på en 8:e plats i klassen och veckan efter vid Kungsfors Grävservice Rundan köra 
till sig en klasseger och totalsegern. 

 

 

 

 

 

 

Miljökurs för miljösamordnare kommer att hållas den 6 Aug. 2014 kl. 17,30 – 22,00 
med paus för lättare förtäring, det vore tacksamt om vi kunde få minst en från varje 
sektion. Det kommer mer information på hemsidan efter semestrarna om 
eventuella ändringar. Miljökursen är kostnadsfri för klubbmedlemmar. Det blir även 
genomgång av våran miljövagn hur den används och vad den ska innehålla. Väl 
mött Bengt Berglund Miljösamordnare Ludvika MS 

 

 



 

och en skön sommar önskar styrelsen och sektionsansvariga. 

 
 
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. 
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