
Hej medlemmar!

Det har nu gått ett år sen förra brevet, det har varit väldigt omtumlande år med Covid19 och en massa inställda 
evenemang runt om i vårat avlånga land och naturligtvis har även vi drabbats av det.

Det mest positiva är att medlemsantalet i klubben ökar väldigt mycket. Främst är det enduro som lockar till sig nya 
medlemmar. 

Men nu blickar vi framåt och tar nya tag inför 2021 med 2 st. SM deltävlingar inom rally som kommer att arrangeras i 
maj och augusti dessa är dock preliminära tider än så länge.

Vi har arrangerat uthållighetstävlingar på Dynamiten med många deltagande lag, vilket är riktigt roligt då denna form är 
ett första insteg i rallysporten.

Enduro har arrangerat flera tävlingar under året och även dammat av en klassiker, Ludvikastånkan som gick av den 4 okt
med en 70 tal startande, vi hoppas att denna tävling nu kommit tillbaka för att stanna. Vi hade flera åkare som var till 
Gotland och slet hårt.

Offroad har under året haft ett flertal träffar på bl, a. Björnhyttan.

Vi har även ett ungdomsprojekt där våra ungdomar ska ut till fritidsgårdarna för att presentera klubben och motorsport 
i stort, tyvärr har detta försenats pga. Corona men vi tar nya tag när det är dags.

Sen måste vi berömma samtliga våra duktiga åkare som tex:

Björn Henriksson SM-guld i bilorientering 8 raka guld.

Thomas Thunström SM-brons i rally.

Emil Persson guld i sprintserien rallycross 2150 juniorer.

Samtidigt har fler av våra övriga åkare haft framskjutna placeringar under året.

Kommande tävlingar 2021:

Ludvika Rushen 31 januari. (KM inräknad) 

Back-SM 29-30 maj.

SM-rallysprint 21-22 augusti.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2021 senast den 31 December så att ni kan ta ut era licenser via,

Swish 123 554 39 88 eller Bankgiro 262-1993. (200 kr. Enskild medlem/300 kr. familj)

Maila dina kontaktuppgifter telefon nr och mail till ludvikams@telia.com då vi saknar en hel del uppgifter. klubben 
kommer att uppdatera medlemshanteringen samt att vi kommer inom kort att börja använda ett nytt system för 
utskick av information.

2021 är ett jubileumsår då klubben fyller 70 år, mera information kommer.

Följ oss på sociala medier och hemsidan Ludvikams.com för information om bl,a årsmöte samt andra aktiviteter. 

Håll ut och håll avstånd!

Vi önskar samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

Mvh Ludvika MS Styrelse
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