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Kallelse
Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls
Söndagen den 12 februari 2011 kl.15.00 i klubblokalen, Industrigatan 19, Vetlanda.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 februari 2011, skickas till
Ronny Erlandsson, Sjölund 15, 574 92 Vetlanda.
Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla.
Varmt välkomna!
// Styrelsen

Medlemsavgifter för 2012
Familjekort
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Dagordning för
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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
Godkännande av verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Inkomna motioner
Fastställande av medlemsavgiften för 2013
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
Fyllnadsval av vice sekreterare för en tid av två år
Val av styrelseledamot för en tid av två år
Val av styrelseledamots suppleant för en tid av två år
Val av revisor för en tid av två år
Val av kontakt kommitteér för en tid av ett år
Rally/Folk race/Rallycross/Radiostyrd bilsport
Val av ban-chef för Vetlanda Nitro Arena för en tid av ett år
Val av vagnboks ansvarig för en tid av två år
Val av Miljöansvarig för en tid av ett år
Val av IT-ansvarig för en tid av ett år
Val av valberednings ledamot för en tid av tre år
Nästa klubbmöte
Övriga frågor
Mötets avslutande
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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

Revisorssuppleant

Kennet Säfström
Bengt Karlsson
Mats Sixtensson
Marielle Erlandsson
Anneli Thylén
Ronny Erlandsson
Thomas Stein
Jörgen Gerhardsson
Anders Friman
Nils-Göran Rösberg
Thomas Jansson
Lars-Eric Furuskog

Kontaktkommitér
Rally

Urban Borg

Styrelseledamöter, suppleanter
Revisorer

Folkrace/Rallycross
Radiostyrd bilsport
Resultatansvarig
Banchef Nitro Arena
Materialansvarig
Miljöansvarig
IT-ansvarig
Valberedning

Vetlanda Rally & Racing Club
Box 108
574 22 Vetlanda
www.vetlandarrc.se

Mikael Fransén
Simon Johansson
Lars-Åke Rickard
Johannes Praag
Resp.kommitte
Mats Sixtensson
Resp.kommitte
Anders Billred
Thomas Jansson
Lars-Åke Rickard
Simon Johansson
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Rally
Under säsongen har våra medlemmar varit aktiva i allt från lokala tävlingar till högsta internationella nivå!
I Smålandscupen blev Stefan Ottosson tvåa i GR-E elit
Internationellt har Bröderna Ottosson representerat klubben utåt.
Stefan åker även i WRC Academy med Fredrik Åhlin Karlstad
Rallysektionen via
Andreas Friman

Vetlanda Rally & Racing Club
Box 108
574 22 Vetlanda
www.vetlandarrc.se

Besöksadress.
Besök
sadress. Industrig 19 B
Tele: 0383 - 100 08
Fax: 0383 - 150 08

Folkrace

Då var 2011 års folkrace säsong över.
Det har varit ett bra år med mycket körning, Och
mindre med garagekvällar.
Vi hade vår egen Bilspeedway som gick av stapeln
den 1-2 juli.
Med Stort startfält både fredag och lördag. Även
vädret var på vår sida denna helg. Bästa resultatet
stod Emma Fransson för med en sjätte plats i A
finalen på lördagen, Även Peter Johansson fick en bra
placering i C finalen på lördagens tävling där han
slutade på tredje plats. På junior sidan körde Patrik Johansson till sig en fjärde plats i B finalen på lördagens tävling.
På grund av för få startande så blev det inget KM i år.
Vi vill här med tacka alla som ställt upp för att få denna tävling genomförd. Det hade inte blivit någon tävling utan er
insats. Nu blickar vi framåt mot 2012 år tävlingar, Och hoppas det blir lika bra. Så syns vi på banorna igen till våren.

Folkrace kommittén via
Simon Johansson

Vetlanda Rally & Racing Club
Box 108
574 22 Vetlanda
www.vetlandarrc.se

Besöksadress.
Besök
sadress. Industrig 19 B
Tele: 0383 - 100 08
Fax: 0383 - 150 08

Radiostyrd bilsport
2011 var året då vi arrangerade mest tävlingar inom RB genom alla tider, vi började 28maj med en Sydcup-deltävling
med 67 startande, och från klubben lyckades Carl Sixtensson och Anders Billred ta sig hela vägen till final där de
slutade på 8:e resp. 9: plats mycket bra kört i ett tufft startfält.
Sedan var det dax att samma helg som bilspeeedwayen köra en Sverigecup-deltävling vilken är en tvådagarstävling
med kval på lördagen och finaler på söndagen och inte mindre än 83startande och där Anders(20:a), Carl (21:a) och
Lars-Åke (24:a)lyckades ta sig till semi final vilket är riktigt bra i ett getingbo som detta med mycket tuff konkurens
om platserna, ett misstag i kvalet och man rasar i resultatslistan. Arrangemanget gick utmärkt och ”restaurangen”
gjorde sig riksberömd för bl.a. sina delikata grillspett.
Under samma tid som denna tävling genomfördes gjorde förbundet klart att RM skulle flyttas från tidigare utsedd
arrangör och frågorna var många liksom spekulationer som
snurrade vart arrangemanget skulle ta vägen, några dagar
efter fick Vetlanda RRC en officiell förfrågan om vi skulle
kunna tänka oss att ta detta arrangemang som nu låg
endast fem veckor bort och efter några snabbmöten
tackade klubben JA och en grupp personer satte
omedelbart igång att jobba, en hel del skulle göras på
banan vilket också gjordes i en rasande takt liksom
förberedelser med servering m.m.
När väl tävlingen drog i gång i augusti var allt klart och glada miner flödade över anläggningen, riktigt kul att möta ett
sådant engagemang från alla, tävlingen fungerade klockrent med tävlingsledning, funktionärer och inte minst vår
härliga restaurang som återigen försåg deltagarna med härlig mat.
96 deltagare tampades från 12:e till 14:e augusti i både regn och solsken men banan bevisade än en gång att den tål
regn väldigt bra. Johannes (38:a), Carl (39:a) och Anders (42:a) lyckades ta sig till kvartsfinal vilket är klart godkänt i
detta startfält med tillresta från hela landet.
Och som grädde på moset avslutade vi säsongen med ett öppet KM den 1/10 med
deltagre ända från huvudstaden. Ännu en helg med fin och tät racing som även
lockade några nybörjare som gjorde sina första varv under tävlingsförhålande.
Klubbmästare blev Lars-Åke Rickard följt av Anders Billred och Carl Sixtensson.
Totallistor från säsongens tävlingar finns på hemsidan.
I DM för 1:8 offroad segrade Carl Sixtensson i D-klassen med Lars-Åke Rickard
på tredjeplats och Anders Billred segrade i B-klassen, bra utdelning för klubbens
medlemmar, Grattis!
Som avslutning tilldelades Vetlanda Rally & Racing Club utmärkelsen ”Årets
kiosk” under RB-konferensen i Upplands Väsby, och detta ser vi som en stor
bekräftelse för klubbens engagemang och fantastiska
klubbmedlemmar som gjort ett otroligt arbete och jag ser
fram mot 2012-års säsong då vi har tre tävlingar plus ett
KM att förbereda oss för.
Antalet aktiva har stadigt ökat och vi ser ett fortsatt
starkt intresse för sporten inför kommande säsong.
Väl mött på Nitro Arena!
RB-sektionen via
Mats Sixtensson
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