Verksamhetsberättelse
2012
Årsmöte i
Ädelfors folkhögskola
24 februari 2013 kl.15.00
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Kallelse
Härmed kallas du/ni till Vetlanda Rally & Racing Clubs ordinarie årsmöte som hålls
Söndagen den 24 februari 2013 kl.15.00 Ädelfors follkhögskola
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 17 februari 2013, skickas till
Mats Sixtensson, Gillesvägen 21, 57441 Vetlanda.
Som traditionen säger bjuder vi på kaffe och semla.
Varmt välkomna!
// Styrelsen

Medlemsavgifter för 2013
Familjekort
Enskild medlem
Ungdom upp till 20år
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250kr/år
200kr/år
50kr/år

Dagordning för
Vetlanda Rally & Racing Clubs årsmöte 24/2 2013
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 2014

13

Val av ordförande för en tid av ett år

14

Val av vice sekreterare för en tid av två år

15

Val av Kassör för en tid av två år

16

Val av styrelseledamot för en tid av två år

17

Val av styrelseledamot suppleant

18

Val av 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 Miljöansvarig för en tid av ett år

23

Val av IT-ansvarig för en tid av ett år

24

Val av valberednings ledamot för en tid av tre år

25

Nästa klubbmöte

26

Övriga frågor

27

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
Styrelseledamöter, suppleanter
Revisorer

Thomas Jansson
Per Ottosson
Mats Sixtensson
Emma Fransson
Anneli Thylén
Ronny Erlandsson
Thomas Stein
Jörgen Gerhardsson
Joakim Thylen
Nils-Göran Rösberg

Revisorssuppleant
Kontaktkommitér
Rally

Kenneth Säfström
Oskar Almqvist
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
Utbildningsansvarig/stud.ledare Ronny Erlandsson
Miljöansvarig
Cristian Sandwall
Joakim Thylen
IT-ansvarig
Anders Billred
Mats Sixtensson
Valberedning
Ulla Salomonsson
Lars-Åke Rickard
Simon Johansson
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Vetlanda Rally & Racing Club 2012
Ännu ett händelserikt år är till ända med många aktiva i flera olika grenar såsom Rally, Folkrace och
Radiostyrd bilsport.
I klubbens regi har man traditionsenligt arrangerat Bilspeedway som för övrigt hade 20-års jubileum och på
Vetlanda Nitro Arena har det arrangerats flertalet tävlingar med radiostyrda bilar, vi ser nu fram emot ett
händelserikt 2013 då vi hoppas komletterara verksamheten som medarrangör i Rally Smålands. Mer om
tävlingar finns att läsa under resp. grenpresentation.
Som en del säkert redan noterat så finns nu inte vår lokal kvar på industrigatan utan denna har fått ge vika
för grävmaskiner och ytan ska ge plats för nya etableringar, som kompensation från kommunen har klubben
blivit tilldelade en bit mark i anslutning till motorstadion där vi har som målsättning att uppföra någon typ
av byggnad som ska tjänstgöra som klubbens nya residens, inget slutdatum för detta är satt utan vi skyndar
långsamt för att inte fatta några förhastade beslut och därav äventyra klubbens framtid och ekonomi.
Målsättningen är att få till en samlingspunkt som passar allas intresse, och sedvanligt så diskuteras detta och
andra ämnen på klubbmöten så vi hoppas fler kommer och tycker till under 2013.
Ta er nu en liten stund och läs igenom berättelserna från respektive gren så hoppas vi att inspirationen flödar
så vi får se just dig representera klubben i någon form under 2013!

//Styrelsen
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Rally
När det gäller rally så har vi inte arrangerat någon
egen tävling under 2012 och vi har heller inte
utsett någon klubbmästare under säsong i
sportgrenen. Men som funktionärer så har vi
hjälpt till på några tävlingar bland annat
Novemberskölden där vi hade personal i besiktningen samt bemannade en hel sträcka. Vi har också under
året gått ihop med Norrahammars MK, Gränna MK, Team Skogsåkarna, Vimmerby MS, Skillingaryds MK
och Nässjö MK för att på nytt dra i gång Rally Småland. Tävlingen har redan satts igång under 2012 och
kommer att köras den 28/9 2013. Det kommer att vara en central serviceplats i Vetlanda.
Tävlande för klubben under säsongen har varit Rickard Pettersson, Claes Engwall, Johan Norrs,
Patrik Ottosson, Stefan Ottosson och Per-Ola Thörnberg.
Rickard har deltagit i SSRC, Smålands DM i C-förare grupp-H och slutade där på 9:plats.
Claes har deltagit i Bilsport cup, SSRC och Smålands DM i A-förare 4WD där han slutade på 5:plats.
Johan Norrs har deltagit i Bilsport cup, SSRC och Smålands cup i C-förare grupp-E där han slutade på
16:plats.
Patrik Ottosson har förutom ett flertal föråkar uppdrag för klubben deltagit i South Swedish Rally med en
4:e plats i SM delen trimmat 2WD Klass 1 samt en andra plats i NEZ klassen för 2WD. Patrik har också
deltagit i Bilsport Cup som A-förare grupp-H.
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: 2:a totalt i Bilsport
cup bland Voc-Elit, 2:a i serien för SSRC och seger SSRC finalen. Per-Ola lyckades med sina fina
delresultat i klassen nå en mycket hedrande total 11 plats och då skall nämnas at det deltog cirka 350 olika
tävlande under året. Han lev också 2:a i Smålandscupen.
Sist men inte minst så har Stefan Ottosson i en Golf 3 med codriver och sambon Sofie Adolfsson lyckats
med bedriften att vinna samtliga deltävlingar inom grupp-E elit i SSRC 10st och därigenom även tagit
totalsegern alla kategorier i cupen. Stefan körde eller som en del medtävlande sagt flög fram till segern även
i finalen. Stefan vann även Smålandscupen i grupp-E elit. Det kan även
nämnas att Stefan körde föråkare i Midnattssolsrallyt i en Toyota GT4
replica för första gången för honom i en bakhjulsdriven bil och det finns
många vittnen på hans något spektakulära framfart även där.
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Folkrace
Nu när 2012 års folkrace säsong är över kan vi blicka
tillbaka på ett bra år med mycket körning och med bra
resultat. Den bästa körningen har Patrik Johansson stått
för i år när han varit i final på 6 tävlingar utav 8 körda
för hans del. Semesterracet i Vimmerby var en stor
tävling för Patrik där han lyckades kvalificera sig fram
till lördagen där han gjorde en bra körning men missade
finalen med 1 poäng. Även Kjell johansson har har
gjort bra i från sig i år där han körde till sig 2 finalplatser, där bästa resultatet var en tredjeplats i C-finalen
på Nässjö mk tävling.
Den 29-30 juni firade vi 20 års jubileum när vi arrangerade vår egna bilspeedway på vetlanda motorstadion.
Det var en bra tävling med mycket publik och stort startfält på både fredag och lördag. På fredagen var det
ingen bra tävling för våra egna förare efter en del strul med bilarna. Däremot på lördagen var det en bättre
tävling från vetlandas egna förare. Junioren Patrik Johansson stod för lördagens bästa resultat där han fick
ställa sig högst upp på prispallen som segrare i A-finalen efter en riktigt bra körning. Detta blev hans bästa
resultat för i år och hans bästa resultat i sin folkracekarriär.
Vi vill här med tacka alla som hjälp till med att genomföra denna tävlingen. Utan alla dessa personer som
hjälpte till hade det alldrig blivit någon tävling genomförd. Nu styr vi rodret mot 2013 års kommande
säsong. Vi hoppas alla att det blir ett lika bra om inte ett bättre år.
Folkrace kommitén via Peter Johansson
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Radiostyrd bilsport
Ännu en säsong som kantades av positiva tävlingar och
aktiviteter på Vetlanda Nitro Arena, ett år går verkligen
fort så det gäller att hänga med....
Vi inledde säsongen med en tvådagars Sverige Cup-deltävling den 5-6 maj, det blåste isande vindar hela
helgen men sinnena var varma på de 97st startande så det hela rullade på bra iallafall. Hela 13st startande
från klubben var på plats och bäst lyckades Carl Sixtensson som placerade sig på en mycket hedrande 14:e
plats.
28:e maj var det dags för årets deltävling i Syd Cupen, detta är en endagarstävling och denna gång hade vi
lockat hit 46st startande varav 12st från klubben, och som vanligt så ställde klubbens medlemmar upp med
funktionärs hjälp på ett lysande sätt.
Lars-Åke Rickard lyckades bäst och placerade sig på en 9:e plats.
En ny klass för året var 1:10 elbilar där vi 5-6 Septembder arrangerade en deltävling i Sverige Cupen –
tyävrr så har denna klass inte så många startande men de totalt c:a 20 startande uppskattade arrangemanget
och önskade att klubben fortsätter att arrangera tävlingar i denna klass. Under denna helgen var det väldigt
tyst på banan eftersom dessa elbilar endast frånger sig ett svagt vinande ljud, det ska bli spännande att se om
denna klass växer tills nästakommande säsong.
Nedan ser ni några av klubbens hårda men
rättvisa gäng i besiktningen, och som en
uppskattning på deras arbete och agerande
tilldelades klubben ett pris på RB-konferensen för
”Årets besiktning”, alltid trevligt att denna typen
av arbete premieras – Hipp hipp hurra!
Lördagen den 13: e oktober kördes ett öppet KM på Vetlanda Nitro Arena, 20st deltagare hade tagit sig till
banan denna höstdag, vädrets makter ville inte sittbästa denna dag så tävlingen bröts efter den komletta
kvalkörningen och detta fick gälla som resultat för årets upplaga av KM.
1:a Tord Karlsson
2:a Anders Billred
3:a Carl Sixtensson
4:a Giannakis ”Panna” Panagiotis
5:a Lars-åke Rickard
6:a Fredrik Lindell
7:a Johannes Praag
8:a Robert Holmquist
Under året gjordes även ett företagsevent där vi tog emot 22 glada säljare från MP-bolagen som under en
mycket uppskattad kväll fick prova på att ratta dessa fartvidunder med blandade framgångar.....vi hoppas
kunna arrangera fler liknande event under 2013 vilket bidrar till ökat intresse för denna sport.
Ett stort och varmt Tack till alla som har hjälpt till på Vetlanda Nitro Arena under 2012!
Väl mött på Nitro Arena 2013!
RB-sektionen via
Mats Sixtensson
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