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Årsmötet hölls i Rättvik, på fd folkracebanans altan den 22/4 2020.
Vi inledde årsmötet med en tyst minut för vår bortgångna eldsjäl Slars Rolf
Samuelsson.
Föreningen har haft 6 medlemsmöten under året varav 6 protokollförda

Händelser under året
Året inledes avvaktande pga Covid, tävlingsverksamheten har gått på lågfart under
större delen av året, träningsverksamheten har bedrivits så mycket som SVEMO och
sjukvården har tillåtit.
Ingen från klubben deltog på distriktsmöte, men arrangörsmöte MX deltog Peter
Hedmark och Magnus Olsson.
Annica Matsson har varit ledamot i MX kommitten i Nedre Norra
Henrik Stålberg har haft möte med RF SISU Dalaidrotten och kommunen
Kim Haag har jobbat aktiv med våra sponsorer/Samarbetspartner och nya skyltar
sattes upp på höstens arbetsdag.

Verksamhetsberättelse
Utbildning
7 stycken guldhjälmslicenser för MX har blivit utbildade under hösten bla med hjälp
av digitalutbildning.
Vi har haft tre som deltagit på en fortbildning med Nedre Norra MX tränare Nivå 1.
MX
Crosskola
Klubben har bedrivit en COVID anpassad crosskola och har haft ett 40tal inskrivna
barn & ungdomar som vid sex träningstillfällen under våren och sex tillfällen under
hösten övat sig på olika teknikövningar. Deltagarnivån har sjunkit ytterligare från
föregående år men då även närliggande klubbar startat upp crosskolor så är det ett
naturligt tapp.
Ungdom och juniorträningsgrupp
Till detta år startades en träningsgrupp upp för tävlingsåkare med ungdoms och
juniorlicens efter ett förslag på medlemsmöte året innan. Vi hade en upptaktsträff
där deltagarna satt sina mål med säsongen, både huvudmål, delmål och känslomål.
Gruppen har tränat på söndagsförmiddagar och vid ett par tillfällen besökt andra
banor. Mycket fokus har legat på teknik i år. Gruppen avslutades under hösten med
en Down Hill dag i Falun med lite korvgrillning.
MX Distriktsräningsgrupp
Klubben har haft 7 åkare med i distriktsträningsgrupp.
Martin Ohlsson, Melker Hedmark, Jonas Gruvris, Daniel Liss, Angelina Matsson,
Loona Djerf och FIlip Svan. En av tränare för gruppen kommer från Rättvik Boda MK,
Peter Hedmark.
Läger
15-16 augusti anordnades ett Föreningsläger tillsammans med Mora MK på
Råberget. RBMK höll med tränare. Ett 30 tal förare, små och stora hjul deltog, lägret
var kostnadsfritt och alla deltagare var nöjda. Dagarna började med samling och
uppvärmning 9.30 till följt av värmning på banan och tre träningspass. Pga covid så
fick respektive förare hålla med lunch själv.
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Enduro
Klubbens Endurointresserade medlemmar har sedan projektstarten hösten 2018
jobbat för att få till ett Svemogodkänt endurospår runt Råbergets crossbana.
När vi tog över arrendet för ”Folkracedelen” från Siljan Bilracingklubb 1a januari
2020 var bollen äntligen i rullning.
Ett nytt arrendeavtal upprättades och vårt befintliga område utökades till mellan
”skjutbanevägen” i Norr och Mårtanbergsvägen i Söder.
Klubbens medlemmar med Daniel Noren i spetsen har röjt och banat väg för ett 6,5
km långt Endurospår. Spåret är uppdelat i 2 sektioner som går att köra separat om så
önskas.
Körtid för hela spåret är ca 12-15 minuter sommartid och bjuder på en öppen
sträckning med lite varierande terräng samt några ”extrem” hinder som stenkistor
och betongslipers.
Det finns även möjlighet till 2 nybörjarslingor för de allra minsta som vill prova på att
köra utanför crossbanan.
Den 31:a Augusti 2020 blir en milstolpe då klubben fick sin första godkända banlicens
för Enduro.
Under hösten har spåret förbättrats, pilats och röjts ytterligare
När vinter kom intågande så inväntades tjälen och spåret drogs om till en mer
vintervänlig sträckning som består till största del av snöspår men även plogade
slingor samt extraslingor i stora bandepån.
Körtid för vinterspåret är ca 10-11minuter och spåret hålls öppet hela vintern så
länge tjälen sitter i.
RBMK hade ett lag tävlandes i Gripendygnet. Dom klarade 39 varv på 24 timmar och
24 minuter och hamnade på en 50:e plats av 92 lag .
Medverkande i laget var: Samuel Bergin, Christer Gustavsson, Tomas Witasp, Linus
Grälls, Max Huvell, Anders Wikström

Verksamhetsberättelse
Tävlingsverksamhet
Pga Covid har inga tävlingar arrangerats under 2020 i klubben, men flertalet åkare
har deltagit i på de tävlingar som genomfördes senare delen av säsongen. Där vi haft
några medaljörer.
KM har körts i 1 deltävling och i samband med detta var det även avslutning för cross
skolan.
Banan
Vi har återigen haft distriktets träningsgrupp på besök på vår anläggning, en gång på
våren och en på hösten.
Banan har även i år varit uthyrd en helg till Göta MS klubb läger.
Klubben har under året inte jobbat med Värdegrunden, men den finns uppsatt i
klubbstugan.
Träning
Fria träningsdagar MX har varit tisdagar och lördagar för både stora och små hjul
Träning under vinterperioden har bedrivits i klubbens regi för förare, mekaniker och
depåpersonal på årets inomhusträningar som hållits i Gärde gymnastiksal.
Välplanerade träningar som stärkt både kropp och knopp med utmanande
koordinationsövningar, träningsdagar har varit måndagar och onsdagar januari-april,
måndagar och torsdagar under november-december med varierat deltagarantal.

Verksamheten i siffror
Föreningen hade under året 127 betalande medlemmar.
Vi sökte Covidstöd för inställd tävlingsverksamhet under 2020 och blev beviljade
21 000:- i stöd från RF.
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