Årsberättelse Laxå MK
Folkrace
De flesta av oss kan lägga folkrace året 2018 till handlingarna, om inte några tappra själar ska ge sig
ut på kalla och kladdiga vintertävlingar runt om i landet. När det här året ska summeras kan vi se att
vi haft ett lyckat år som motorklubb, vi har haft förare som presterat bra på flertalet tävlingar runt
om i landet men framför allt har vi gjort ett otroligt år som arrangör!
Ett tydligt tecken på att sommaren börjar närma sig är när gräset börjar bli grönt, fåglarna kvittrar
och Laxå arrangerar sin första deltävling i början på maj! Vi drog ett riktigt stort startfält men detta
hindrade inte våra hemmaförare. I den bakhjulsdrivna klassen fick vi en härlig brödra-fight när Håkan
och Per-Olov visade hur man sladdar Volvo och slutade 1a och 2a, Storebror Perra fick den här
gången se sig besegrad…men vi kan tro att Lennart stod på innerplan och njöt av denna uppvisning. I
juniorklassen fick vi även där ett väldigt kul resultat när Christian Strömberg klev upp pallen som 3a
efter en spännande A-final
Dessa bröder har vi även sätt i Majfestivalen i Hallsberg där Håkan stod som segrare och brodern
Perra blev 3a uppe i Fredriksberg på populära Hedparksfestivalen.
Tidigt i maj arrangerar även Vimmerby en populär 2-dagars tävling, många vil få sig ett genrep inför
Semesterracet och en som verkligen tränade på banan och fick valuta för pengarna var vår dam
Emelie Strömberg. Hon avverkade sammanlagt 18 varv under finalpasset då hon vann C-finalen, vann
B-finalen och sedan föll på målsnöret och slutade 2:a i A-finalen.
Någon som verkligen satte Laxå Motorklubb på kartan i år var Thom Wikvist efter att ha placerat sig i
A-final på Semesterracet. Om han möjligtvis var lite av en doldis innan vecka 28 så var han då inte det
efteråt. Att nästan ta full pott på finaldagen nere i Gnagaredalen och åka A-final, det är då allt utom
lätt!
Sedan kom augusti och vår 2-dagars tävling…och WOW! När anmälan stängde hade vi nått upp till
över 300 anmälda!! Att Laxå 2-dagars blivit så etablerat och populärt har vi våra fantastiska
funktionärer att tacka. Utan dessa vore det helt omöjligt att dra runt en sådan tävling men det gjorde
vi, och med fantastiskt betyg! På denna tävling var det såklart kul att vi fick bli representerade i en av
A-finalerna, även denna gång av Per-Olov Persson.
En säsong går fort och hipp som happ är vi framme i september och dags för vår avslutande tävling.
Här fick vi återigen se Håkan kliva upp högst upp på pallen i RWD-klassen för typ 211:e gången…är
det inte dags att han testar på framhjulsdrivna klassen och ger någon annan chansen? Vår junior
Christian steppade upp och slutade 2a. Och när cup-pokalen skulle delas ut fick vi se vår Håkan lyfta
den, antagligen efterlängtat efter att titeln varit på vift under ett år.
En annorlunda form av tävling är lagtävlingen nere i Dals och där hade vi en Laxå förare i det
vinnande laget, nämligen vår egen smålänning Roger Bergqvist.

Även om vi haft ett lyckat år som motorklubb runt om i landet har vi haft ett ännu mer lyckat år som
arrangör med tre fantastiskt bra tävlingar. Vi som är runt i landet och kör får alltid höra vilken arena
vi har, vilka tävlingar vi arrangerar men mest glädjande är att vi får beröm för våra funktionärer och
deras bemötande och engagemang. Det är ni som får oss att framstå som bra!

Rally
Rally året 2018 har varit lyckat på både åkar sidan och arrangörs sidan. På arrangörs sidan så
genomfördes en tävling genom Lundh sprinten med gott antal startande och med goda recensioner
plus god ekonomisk vinning kan Laxå mk känna sig riktigt nöjda. På åkar så fick vi en mästare genom
Linus Isaksson i Svenska Rallycupen där han åkt som kartläsare i klassen A-förare Gr-e. Tobias
Isaksson och Fredrik Rudmalm knep en fin 3:e plats i Voc mekonomens Sverigeserien för A-förare där
även Joakim Larsson och Anders Isaksson kom 9:a och 2:a i Oldboys cup för Voc. Dennis Persson och
Magnus Lindqvist kom 5:a i Sverigeserien för B-förare och Magnus Lindqvist kom även 10:a i samma
serie för C-förare. Leif Persson har åkt ett antal rallysprintar och har tagit fyra klass segrar.
Laxå mk kan lägga Rally året 2018 bakom sig med en skön känsla i magen och ladda vidare för ett
minst lika fint år 2019 !.

MC
Hemma tävlingar
Vi avstod att ha med en tävling i snöserien som vi brukar ha i början av året för att satsa på de USM
och SM tävlingar vi hade i september. Resultatet ekonomisk var riktigt bra och drog in hel del till
klubbkassan, cirka 70 personer var inblandande inför och under dessa dagar. Dessa gjorde ett riktigt
bra jobb för vi fick mycket bra feedback från åkare och Publik.
Tävlingar som våra åkare har varit på
Vi har haft åkare med på alla klassiska race, USM, SM och även EM.
Våra åkare visade många bra resultat. EM i Skövde var det två som åkte Sebastian Strålin och
Sebastian Jansson och båda gjorde ett riktigt bra jobb men hade en del strul.
Bra kört alla som kör för våran klubb!
Banor
Vi har färdigställt crossbanan som nu är besiktigad och godkänd för att köra på. Har även gjort
ordning en kortare sträckning extremenduro

Klubben
Styrelsen tackar alla funktionärer, hustomtar och aktiva som har tävlat för klubben.
Sedan årsmötet har det varit en hel del protokollförda styrelsemöten och vi har jobbat med motioner
och andra uppdrag vi fick från årsmötet som var i augusti. Vi tillsatte några i styrelsen och vi har varit
9 stycken ordinarie och 2 suppleanter.
Tävlingar som klubben ska anordna 2019 är Folkrace (4 maj, 10-11 augusti, 14 september) Rally (25
maj ) Rally/Rallycross-sprintcup ( 15-16 juni, 19 0ktober) MC (? April, 31 augusti-1 september).
Klubben kommer vara med och anordna 2 sträckor på midnattssolsrallyt 12 juli.
Prispotten 2019 som avser tävlingsavser 2017, 2018. Mer information på Hemsidan.
Arbetsplan är framtagen för 2019 och kommer presenteras på kommande årsmöte 24 februari 2019,
återkommer om tid och plats. Anmälan ska in senast 2 veckor innan.
Mer information se hemsidan.

/Styrelsen

