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Vetlanda Rally & Racing Club 2017
Ett år går verkligen fort, en fras man ofta använder men ack så sann!
2017 var inget undantag utan detta året har rullat på i racingfart, detta år var som vanligt full med aktiviteter
av klubbens olika grenar. Nytillkommen gren för året var Drivers open och som verkligen satte sin prägel i all
sin enkelhet men bjöd på rafflande rallykänsla - mycket trevligt och det ger mersmak. Vi ska inte här gå in i
detalj för respektive gren utan lämnar det till grenarnas egna berättelser, spännande läsning och där det också
lyser igenom vilket engagemang det finns i klubben.
I slutet av året kunde vi äntligen ha invigningen av vår nya fina klubbstuga, vi gästades av flera representanter
från kommunen som också uppskattar det arbete klubben presterat i samband med uppförandet av stugan. Vi
hoppas nu att den blir välbesökt av både klubbmedlemmar och andra som är nyfikna på att lära sig mer om
motorsport i alla dess former.
Klubben hade vid årskiftet 190 medlemmar som vi är väldigt glada att vi har, för utan medlemmar ingen
klubb! Det kan också nämnas att ekonomin är stabil efter några kämpiga år i samband med byggnationen men
med återhållsamhet och aktiviteter som skapat pengaflödet åt rätt håll står vi åter på en bra grund.
Ska vi titta lite i spåkulan så tror vi att "Virituell
bilsport" kommer att växa och klubben har planer
på att stötta en sådan gren, vem vet - kanske
redan under 2018. Vi kunde alla prova på detta
under vår invigning och bara där kunde man se
ett starkt intresse, så det ska bli spännande att
följa.
Väl mött under 2018 för ett spännande och
fartfyllt år (på banorna).
//Styrelsen
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Kallelse
Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls
Söndagen den 25 mars 2018 kl.15.00 Plats: Vetlanda Rally & Racing's klubbstuga
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 11/3 2018, skickas till
Mats Sixtensson, Gillesvägen 21, 574 41 Vetlanda.
Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla.
Varmt välkomna!
// Styrelsen

Medlemsavgifter för 2018
Familjekort
250kr/år
Ungdomar upp till 18år ingår i familjekort
Enskild medlem
Ungdom upp till 20år
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200kr/år
50kr/år

Dagordning för
Vetlanda Rally & Racing Clubs årsmöte
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Mötets öppnande
Frågan om mötet stadgeenligt utlysts
Godkännande av dagordning
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av justerare, tillika rösträknare samt upprättande av röstlängd
Godkännande av verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Inkomna motioner
Fastställande av medlemsavgiften för 2019
Val av ordförande för en tid av ett år
Val av vice ordförande för en tid av två år
Val av sekreterare för en tid av två år
Val av styrelseledamot för en tid av två år
Val av styrelseledamot suppleant för en tid av två år
Val av en oberoende revisor för en tid av två år
Val av kontakt kommitteér för en tid av ett år
Rally / Folkrace / Radiostyrd bilsport / Drivers Open
Val av banchef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år
Val av Miljöansvariga för en tid av ett år.
Val av utbildningsansvariga för en tid av ett år.
Val av IT-ansvariga för en tid av ett år
Val av valberednings ledamot för en tid av tre år
Nästa klubbmöte
Miljöförklaring
Firmatecknare
Övriga frågor
Mötets avslutande
Sittande positioner ett år till är:
Kassör
(Anneli Thylén)
Vice Sekreterare (Emma Fransson)
Styrelseledamot (Oscar Almqvist)
Styrelseled.suppl. (Anders Billred)
Revisor
(Johan Lenegård)
Valberedning
(Kjell Johansson 1år till)
Valberedning
(Lars-Åke Rickard 2år till)
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Vetlanda Rally & Racing Club´s styrelse avger följande verksamhetsbeättelse för perioden
Styrelse och förtroendevalda
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör
Styrelseledamöter
Styrelseledamöter, suppleanter
Revisorer

Kontaktkommitér
Rally
Folkrace/Rallycross

Radiostyrd bilsport

Bana / Drift

Thomas Jansson
Lars-Göran Landegren
Mats Sixtensson (Fadder RB)
Emma Fransson
Anneli Thylén
Oscar Almqvist
Joakim Thylen (Fadder Folkrace)
Anders Billred
Christoffer Johansson
Johan Lenegård
Gunnar Lund

Marielle Erlandsson
Robert Bertilsson
Peter Johansson
Frida Svensson-Stålknapp
Simon Johansson
Patrik Johansson
Mats Sixtensson
Lars-Åke Rickard
Ander Billred
Johannes Praag
-

Vagnboks ansvariga
Banchef Nitro Arena
Miljöansvariga

Thomas Jansson
Mats Sixtensson
Anneli Thylen
Joakim Thylen

IT-ansvariga

Mats Sixtensson
Anders Billred

Valberedning

Peter Johansson
Kjell Johansson
Lars-Åke Rickard
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Rally
Vetlanda Rally & Racing Club har under år 2017 hjälpt Gränna MK med bemanning till mål- och stopplinje
på Badhotelletrallyt. Samt hjälpt till med bemanning åt Nässjö MK med en sträcka på Novemberskölden.
Vetlanda Rally & Racing Club arrangerade även sin absolut första och egna Drivers Open tävling under
hösten 2017, och det med god respons och gott engagemang från våra funktionärer och klubbmedlemmar.
Rallykommittén vill i Vetlanda Rally & Racing Clubs vägnar tacka alla nya och gamla förare som är och
har varit goda ambassadörer för
klubben under år 2017, som gör ett
mycket gott jobb ute på fältet. Ingen
nämnd, ingen glömd!
Rallykommittén vill även tacka alla
de funktionärer som ställt upp och
stöttat upp under året före och under
tävlingar. Tack alla för era fina insatser
under året 2017.
Under år 2017 har Vetlanda Rally &
Racing Club sett prov på god
körförmåga, mod, engagemang och god
vilja hos några av våra nya rallyförare
inom klubben; Emil Friman, Robin
Thörnberg samt Hampus Wallin.
Rallykommittén har under tidigare år
inte haft möjligheterna till att kunna
utse en klubbmästare inom rally, dock har vi ovanstående nominerade för år 2017.
Vetlanda Rally & Racing Clubs 2017 års klubbmästare med glimten i ögat, duktig förare med mycket
potential och hopp om framtiden och med goda resultat i sin klass utser vi Emil Friman som årets
klubbmästare i rally! Gratulationer och lyckönskningar till dig!
Vi önskar alla ett gott år 2018 och hoppas på god fortsättning framåt.

//Rallykommittén genom
Marielle Erlandsson
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Folkrace
Under 2017 års säsong har det blivit en
del tävlingar för våra förare. Resultaten
har varit blandade där bilarna försvunnit
på löpandeband. I år har några av våra
chaufför kört hela smålandscupen där
Simon Johansson lyckades ta en fin
fjärde plats medans Patrik Johansson
slutade 6a. Även Kim Bergström
lyckades bli inom dom 10e bästa o
slutade 8a i cupen. Vi hade en del
chaufförer som återupplivade sin karriär
och även dom som påbörjade en ny.
Den 30 juni o 1a juli anordnades bilspeedway på Vetlanda motorstadium. Fredagen blev väldigt blöt tävling
där vi hade ca 800 personer som kom o kollade. Resultaten blev inte dom bästa för våra förare. Men Kim
Bergström lyckades övervinna regnet och kom femma i B-finalen. Lördagen blev mycket bättre o vi hade
vädret med oss och då lyckades Per Fornader slå
till med en fjärde plats i B-finalen.
Så nu vill folkracekommittén tacka alla som
hjälpt till att genomföra denna tävling. Så nu
blickar vi framåt mot 2018 års säsong, Där vi
hoppas det gasas lika mycket som 2017.

//Folkracekommittén genom
Peter Johansson
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Radiostyrd bilsport
Det har varit en hel del aktiviteter under året på Nitro Arena under säsongen, vi hade ju sedan tidigare bestämt
att arrangera både en Sverigecup och en Sydcup. Detta innebär att många vill komma och träna inför dessa
tävlingar, så besöken har duggat tätt under i stort sett hela året. Vi började dock med att göra en rejäl
ombyggnad av slingan och byggde dessutom en bro som även fungerar som ett gupp, stort tack till Robban
som ställde upp med grävhjälp.

När sedan Ingvars Trafikskola hade öppet hus var det full träning på
banan av tillresta förare från hela landet, en härlig motordag till och med
innehållande uppvisning av stunt MC. 27-28 maj var det sedan dags för
Sverigecuptävlingen som lockade 54 av landets toppförare, inte oväntat slutade det med regerande
världsmästaren David Ronnefalk i topp. Den nya slingan fick över lag gott betyg av de tävlande. Vi använde
även den nya kioskbyggnaden för första gången och med lite småjusteringar blir den toppenbra.
Vi samlade sedan nya krafter under sommaren för att köra Sydcup-tävlingen den 9 september, vi fick ihop 32
gasglada förare i blandade åldrar och här segrade den unge blott 14 årige Hampus Berg från Tomelilla MK en kille som kommer gå långt. Bäste Vetlandaförare blev Anders Billred på en hedersam 7:e plats.
Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälp RB-sektionen under säsongen, ingen nämnd ingen
glömd! Vi ser fram mot 2018-års säsong med mycket racing och "hopp o lek"!

// RB-kommittén genom
Mats Sixtensson

Vetlanda Rally & Racing Club
www.vetlandarrc.se

Drivers open
Får tacka styrelsen för att ni ville ha en berättelse från oss nykomlingar som börjat åka denna enkla
tävlingsform.
Jag räknade ihop att det blev totalt 10 tävlingar förra året för oss åkare.
Det hela startade egentligen redan andra halvan av 2016, där jag sadlade om från rally till denna enkla
tävlingsform, där jag kände direkt att detta var nåt för mej, dels för att det inte alls var lika mycket
materialsport som rally blivit.
Jag åkte ett antal tävlingar under vinter o vår -17 när tankarna började träda fram till att själv anordna en
tävling, dels för att intresset
verkligen fanns där o dels
för att åker man överallt på
andras tävlingar, då tycker
jag att man ska bjuda
tillbaka i form att bjuda
igen.
Styrelsen gav mig tillåtelse
att ordna en tävling, det
resulterade i att det ordnades
en tävling i mitten av augusti
i Näshult hos Christer på
Näshults schakt.
Vi blev ca 20 startande, det
kördes 2 sträckor x3 omgångar o för första gången fick jag själv klättra upp överst på pallen, vilket var en
trevlig upplevelse.
Men det absolut roligaste som föddes ur denna tävling är att det nu är 4st till som numera tävlar aktivt, o vi är
ett glatt gäng som åker runt o tampas med blandade resultat men oftast har någon av oss 5 kommit på
pallplats, vilket jag tycker är väldigt bra efter så kort tids tävlande.
Det är redan beslutat att vi ska anordna två tävlingar nu under 2018 en på vårkanten o en på sensommarn, så
vi hoppas det är kommer fler aktiva åkare av detta så den nya grenen kan växa till sej.

// Drivers open sektionen genom
Mikael Fransen
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