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Kallelse 

 

Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls 

Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola 

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 23 februari 2014, skickas till 

Mats Sixtensson, Gillesvägen 21, 574 41 Vetlanda. 

 

Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla. 

 

Varmt välkomna! 

 

     // Styrelsen 

 

 

 

Medlemsavgifter för 2014 

 

Familjekort   250kr/år 

Enskild medlem  200kr/år 

Ungdom upp till 20år  50kr/år 
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Dagordning för 

Vetlanda Rally & Racing Clubs årsmöte 

 

§1 Mötets öppnande 

§2 Frågan om mötet stadgeenligt utlysts 

§3 Godkännande av dagordning 

§4 Val av ordförande för årsmötet 

§5 Val av sekreterare för årsmötet 

§6 Val av justerare, tillika rösträknare samt upprättande av röstlängd 

§7 Godkännande av verksamhetsberättelse 

§8 Ekonomisk rapport 

§9 Revisionsberättelse 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Inkomna motioner 

§12 Fastställande av medlemsavgiften för 2015 

§13 Val av ordförande för en tid av ett år 

§14 Val av vice ordförande för en tid av två år 

§15 Val av sekreterare för en tid av två år 

§16 Val av styrelseledamot för en tid av två år 

§17 Val av styrelseledamot suppleant för en tid av två år 

§18 Val av en oberoende revisor för en tid av två år 

§19 Val av kontakt kommitteér för en tid av ett år 

Rally / Folkrace / Radiostyrd bilsport 

§20 Val av ban-chef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år 

§21 Val av vagnboks ansvarig för en tid av ett år 

§22 Val av Miljöansvariga för en tid av ett år 

§23 Val av IT-ansvariga för en tid av ett år 

§24 Val av valberednings ledamot för en tid av tre år 

§25 Nästa klubbmöte 

§26 Miljöförklaring 

§27 Firmatecknare 

§28 Övriga frågor 

§29 Mötets avslutande 

 

Sittande positioner ett år till är: 

Vice Sekreterare (Emma Fransson) 

Kassör (Anneli Thylén) 

Styrelseledamot (Ronny Erlandsson) 

Styrelseled.suppl. (Anders Billred) 

Revisor (Lars-Erik Tillman) 

Valberedning  (Ulla Salomonsson 1år till) 

Valberedning  (Peter Johansson 2år till) 
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Vetlanda Rally & Racing Club´s styrelse avger följande verksamhetsbeättelse för 

perioden 
 
Styrelse och förtroendevalda 
Ordförande Thomas Jansson 

Vice ordförande Per Ottosson 

Sekreterare Mats Sixtensson 

Vice sekreterare Emma Fransson 

Kassör Anneli Thylén 

Styrelseledamöter Ronny Erlandsson 

  Thomas Stein 

Styrelseledamöter, suppleanter Anders Billred 

  Joakim Thylen 

Revisorer Lars-Erik Tillman 

  Lars-Göran Rösberg 

 

Kontaktkommitér 

Rally Kenneth Säfström 

 Bengt Karlsson 

 K-A Karlsson 

 Marielle Erlandsson 

Folkrace/Rallycross Simon Johansson 

  Peter Johansson 

 Christian Sandwall 

 Joakim Tylen 

Radiostyrd bilsport Ander Billred 

 Lars-Åke Rickard 

 Johannes Praag 

Vagnboks ansvariga Thomas Jansson 

 Thomas Stein 

Banchef Nitro Arena Mats Sixtensson 

Miljöansvariga Cristian Sandwall 

 Joakim Thylen 

IT-ansvariga Anders Billred 

 Mats Sixtensson 

Valberedning Lars-Åke Rickard 

Ulla Salomonsson 

Peter Johansson 
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Vetlanda Rally & Racing Club 2013 
 

Ännu ett händelserikt år är till ända och åter igen med många aktiva i flera olika grenar såsom Rally, 

Folkrace och Radiostyrd bilsport.  

Första tävlingsaktiviteten för året var att arrangera en tävling på Nitro Arena den 18 Maj sedan kördes 

Bilspeedway på den 5-6 Juli följt av ett öppet KM på Nitro Arena den 14:e September och sedan det stora 

eventet för året - Rally Småland som gick av stapeln den 25:e September.(läs mer under respektive grens 

berättelse) så det har varit en hel del aktivitet! 

 

Klubben har även visat upp sig vid flertalet tillfällen såsom en mindre utställning i samband med crusingen i 

Vetlanda där vi intill Sussie & Olssons servering presenterade Rally, Folkrace och Radiostyrt och vid  

invigningen av Biltema kunde vi visa upp oss på nytt med liknande upplägg. Klubben var även representerat 

under motorklubbarnas dag i Folkets Park som lockade gammal som ung att ta del av det stora motorutbudet 

som man finner i Vetlanda kommun. 

 

Sedan har vi naturligtvis haft en hel del aktiviteter genom köpet av moduler som snart kommer fungera som 

en ny klubblokal, marken där byggnaden skall stå börjar ta form och under den närmaste tiden kommer 

stängsel att uppföras runt vårt nya område och grunden till byggnaden är också snart redo att ta emot 

modulerna. 

 

Det blir ett intressant 2014 då vi förhoppningsvis kommer att kunna flytta in i vårt nya residens samt se flera 

arrangemang i Rally, Bilspeedway och Radiostyrt. Vi vet också att det under året kan bli aktuellt att 

presentera några nya grenar för klubben så se till att ni följer klubbens aktiviteter genom hemsidan och 

månadsmöten så ingen information går förlorad! 

 

Och Tänk inte ”vad klubben kan göra för er”  utan tänk ”Vad kan JAG göra för klubben!” så kan vi växa oss 

ännu starkare med en trevlig gemenskap! 

 

Väl mött under 2014 års aktiviteter!  

 

//Styrelsen 
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Rally 
 
I rally så har vi under 2013 varit medarrangörer i 

Rally Småland tillsammans med 6 andra klubbar. 

Av både naturliga orsaker som fysiskt närområde 

och inte minst kompetens så var vi tillsammans 

med Nässjö MK den av de 2 klubbar som drog det 

tyngsta lasset i avseende bana och dess upplägg 

och i avseende marknadsfrågor drog klubben det 

klart största arbetet av samtliga medverkande före-

ningar. Många nya förmågor i vår klubb har under 

året visat framfötterna i tävlings-organisationen 

för Rally Småland vilket mycket glädjande stärker 

framtiden för klubben inom arrangörsledet i rally.  

 

Vi har också hjälpt närliggande klubbar och SSRC-finalen med funktionärer både inom teknik och bemanning på 

sträckor under säsongen. Det som också är mycket glädjande är att vi har stärkt våra relationer med markägare och 

boende utmed våra möjliga rallysträckor samt kontakterna med olika samarbetspartners. Dessutom så blev Rally 

Småland mycket uppskattat av alla tävlande. Vi har däremot heller inte under 2013 utsett någon klubbmätare i rally 

vilket vi framgent behöver se över och vilka regler som gäller för det. 

 

Tävlande för klubben under säsongen har varit Rickard Pettersson, Claes Engwall, Andreas Friman,Kenneth 

Säfström, Patrik Ottosson, Per-Ola Thörnberg och Stefan Ottosson. Rickard har deltagit i SSRC med en total 10:e 

plats i C grupp-H och Smålands DM för C-förare grupp-H meden total 2:a plats som resultat. Claes har deltagit i 

SSRC med en total 19:e plats i 4wd och Smålands DM för A-förare 4WD med en total 3:e plats som resultat. Patrik 

Ottosson har förutom ett flertal föråkar uppdrag för klubben deltagit i SM-sprinten i Halmstad där han slutade på 11:e 

plats i finalen. 

Sedan har vi 2st rallytävlande förare med codrivers som under säsongen utmärkt sig ordentligt. Med den fina reklam 

de gjort för klubben i sportgrenen så är de egentligen våra klubbmästare och de har gjort närmast sensationella 

resultat:  

Först Per-Ola Thörnberg som i sin Volvo Original 940 farit fram till följande resultat: Voc-Elit, 7:a i totala serien för 

SSRCoch 2:a i Voc-Elitoch en 3:e plats i SSRC finalen. Han blev också 2:a i Smålandscupen i Voc-Elit. Per-Ola med 

Coodrivern Oskar Almqvist hade segern i Voc-Elit så nära i både SSRC och Smålandscup att en retfull pyspunka 

sänkte dem på sista tävlingens sista sträcka. Mycket tråkigt men ända mycket starkt jobbat.Per-ola har även deltagit i 

någon enstaka Bilsport-cup tävling. 

Sist så har Stefan Ottosson i en Golf 3 med codriver och sambon Sofie Adolfsson lyckats med att starta säsongen 

2013 på samma tuffa sätt som 2012 men på 3:e deltävlingen tog det stopp och det så pass illa så det blev till att göra 

ett karossbyte. Det blev också till att stå över ytterligare en tävlingi SSRC/DM. Men de samlade ihop sig efter 

kraschen och tog trott detta en 9:e plats i totala serien en 2:a plats i Grupp-Elit samt seger i SSRC-finalen för grupp-E. 

De lyckades även att vinna grupp-E elit i Smålandscupen.  

 

Rallykommitén via Per Ottosson 
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Folkrace  
 
 
Under 2013 års säsong har det blivit ett par 

tävlingar av våra förare. Den som står för mest 

tävlingar är Patrik Johansson med hela 9 tävlingar. 

Av dessa 9 tävlingar har Patrik lyckats komma 

med i 7 finanaler där bästa resultatet är en 

tredjeplats i A-finalen. Även Peter Johansson har 

lyckats ta sig till 2 finaler där bästa resultatet är en 

2:a plats i C-finalen.  
 

Den 5-6 juli anordnade vi den årliga 

bilspeedwayen på motorstadion i Vetlanda. Det 

var en tävling med mycket publik och stort 

startfält på både fredag och lördag. Klubbens bästa 

resultat stod återigen Patrik Johansson för när han 

kom på tredjeplatsen i juniorernas A-final.  

 

Så nu vill folkracekommittén tacka alla som hjälpt till att genomföra denna tävling. Så nu blickar vi framåt mot 2014 

års säsong. 

 

Folkracekommittén via Peter Johansson    
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Radiostyrd bilsport 

 
Då vintern höll Nitro Arena i ett järngrepp fick vi 

hjälpa våren lite på traven med att skyffla bort det 

dryga halvmeter tjocka snötäcket som täckte en stor 

del av banan men när väl det var gjort blev banan 

körklar ganska fort. 

 

Första tävlingen för året var deltävling #1 i 

SydCupen den 18:e maj där vi hade fyllt alla platser 

i Nitro-klassen, Nytt för året var att man kör ett heat 

med 1:8 El vilket kan ge en bra balans och visa att 

detta kan vara ett alternativ. Dagen började med 

kalasväder och kvalomgångarna rullade på bra men 

tyvärr kom det in ett riktigt kraftigt regnväder som 

gjorde det omöjligt att fortsätta men som tur var 

hann man genomföra alla kvalomgångarna och 

detta fick stå som slutresultat. Top tre placeringar 

för klubben blev: 

5:a Carl Sixtensson, 13:e Anders Billred och 16:e Christer Oscarsson.  

 

Den 14 September körde vi ett öppet KM med 29st 

startande, denna gång var vädrets makter med oss 

och vi fick se väldigt fin racing och totalsegrare 

blev Andreas Edvinsson från Kvarnvingarna men 

som Klubbmästare 2013 kunde vi se Anders 

Billred kliva överst på pallen följt av 2:an 

Panagiotis Giannakis och 3:an Peter Lundin. På 4:e 

plats återfanns dagens överraskning Mats 

Sixtensson som gjorde ett inhopp istället för Carl, 

5:a Johannes Praag, 6:a Jimmy Pentmark, 7:a Lars-

Åke Rickard, 8:a Robert Holmqvist, 9:a Alexander 

Pentmark, 10:a Fredrik Svensson och 11:a Magnus 

Södergren. 

 

 

 

 

Ett stort och varmt Tack till alla som har hjälpt till på Vetlanda Nitro Arena under 2013! 

 

Väl mött på Nitro Arena 2014! 

 

RB-sektionen via  

Mats Sixtensson 


