
 
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

 

  



 
 

 

 

INLEDNING  
Under 2021 har vi alla fortsatt präglats av Covid-19 men trots pandemin har vi tillsammans 

tagit många nya steg framåt.  

STYRELSE 
Styrelsen under året bestått av följande ledamöter: 

 

Ordförande – Görgen Strömberg 

Vice ordförande – Robert Strömberg 

Sekreterare – Michael Demander 

Vice sekreterare – Lena Billström 

Kassör – Jessica Jonsson 

Ledamot– Lars Mehle 

Ledamot – Daniel Nordin 

Ungdomsledamot - Robin Billström 

Ungdomsledamot - Simon Strömberg 

Revisor – Torvald Forsman 

Revisor – Marie Strömberg 

Suppleant revisor – Britt Inger Forsman 

Valberedning – Hans Johansson (sammankallande) 

Valberedning – Mattias Henriksson 

Valberedning – Håkan Strindlund 

VERKSAMHETEN 
Vi startade året med en hel del funderingar över hur året skulle fortlöpa med tanke på den 

rådande pandemin. Men till vår stora glädje släppte SBF på sina riktlinjer gällande tävlingar 

och träningar. De flesta klubbarna i distriktet tog beslutet att fortsätta ställa in sina tävlingar 

och det öppnades nya möjligheter för oss.  

 

Höga Kusten Racet 2021 

 

Med gemensamma krafter lyckades vi genomföra en tävling i juli som lockade många förare 

från hela distriktet. Utifrån de gällande restriktionerna genomfördes tävlingen publikfri. Vi 

ska vara stolta över att vi trots restriktioner och pandemi lyckades genomföra en säker tävling 

när många andra klubbar valde att ställa in.  (92 startande) 

 

Älgjakten 2021 

 

Under hösten genomförde vi den årliga tävlingen Älgjakten och fick äntligen välkomna 

publik. Vi fick inte lika många startande som under Höga Kusten Racet men vi genomförde 

tävlingen med bravur och alla förare, funktionärer, mekaniker och publik var nöjda med 

tävlingen.  (35 startande) 

 

Young Wheels 

 



 
 

 

 

I början av 2021 arbetade Young Wheels mycket med ansökan till Arvsfonden samtidigt som 

de arbetade med att sprida projektet och framförallt varumärket till övriga intressanta 

samarbetspartners runt om i regionen. Young Wheels utvecklades till en ungdomssektion i 

KMSK. I april skickades ansökan till Arvsfonden in och sen började en lång väntan på svar 

om vi skulle få bifall på ansökan. Under tiden hade vi fortsatt veckomöten och bibehålla 

kontakten med våra olika samarbetspartners. Bland annat blev vi inbjudna till att delta på 

Fryshusets nationella sommarläger för motorburen ungdom i Rättvik som vi deltog på. Under 

sommaren planerade in en Bil och EPA träff under hösten, som vi genomförde med bravur 

med många besökande och utställare. Under hösten fick vi det glada beskedet om att 

Arvsfonden beviljat vår ansökan och vi beslutade att startdatum för projektet blir den 1/1 

2022.   

 

Banan i Sandviken 

 

Under året har vi även lagt ner stor kraft och energi på upprustning av vår bana och depå. Vi 

har bland annat rensat upp och utökat depån så att vi kan välkomna fler förare till våra 

tävlingar. Vi har lagt ny beläggning, fixat med staket, dikat, siktröjt, fixat sandfållor, rustat 

upp väg in, utökat publik och trailerparkering, flyttat bommen, nytt sekretariat, målat alla 

byggnader, fållat upp i depå, nya anbud-och-kiosk baracker, målat curbs och startplatta. 

Beräknat så är ca 600 000kr investerat på upprustningen på och omkring banan. 

 

Övriga aktiviteter 

Vi hade en välbesökt Prova på daga i oktober. Det var allt från nybörjare till gamla rutinerade 

förare som provade på. Några fick blodad tand så vi hoppas att någon börjar att köra i 

framtiden.   

Nytta med nöje har vi kombinerat, träningar i samband med jobbdagar har varit välbesökta. 

UTBILDNINGAR 
 

Vi har under året genomfört 2st licensutbildningar, en helt digital via Teams och en hybrid där 

deltagarna kunde välja mellan att delta fysiskt eller digitalt.  

 

Möten 
Möten i form av styrelse-, klubb-och tävlingsmöten har hållits under verksamhetsåret. 

 

ÖVRIGT 
Några nyheter som skett under året är att vi tagit fram en hemsida för klubben där vi på ett 

enklare sätt kan kommunicera med våra befintliga och blivande medlemmar. Detta har slagit 

stort och vi kan se att vi genomsnittligt har haft 266 besökande på hemsidan under 2021. 

Vi har även tagit ett stort omtag för våra sociala medier där vi också ser ett ökat intresse. På 

facebook har vi ökat med 226% i räckvidd och därmed nått 32 612 personer under året. Vi har 

ökat med 174% i antalet besök på facebooksidan och haft 2919 besökande på vår 



 
 

 

 

facebooksida. Vi har även ökat antal gillamarkeringar på vår sida med 171% och har totalt fått 

190 nya personer som gillar vår sida.   

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och styrelseledamöter som på ett eller annat sätt 

stöttat vår verksamhet under 2021. Nu är det gasen i botten som gäller och vi välkomnar 2022 

med en positiv anda! 
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