Året som just passerade bjöd på drama. Planerad rallycrosscup lades ner innan den kom igång.
Bilcrossen gick vår näsa förbi. Folkracens Dalhemscup gick i graven(?). Inga tävlingar på Förlanda!
Men sen smällde det till. MekoPartner Cup med chans till NGK i Karlstad blev en arrangörs våta
dröm. Perfekt väder, många anmälda, bra med publik, kanontävlingar och anbuden!!!! Ekonomin
gjorde styrelsen och kassören på bästa humör. Många rekord för Förlandabanan nådde nya höjder.
Det är roligt att jobba med en tävling när allt och ALLA faller på plats, TACK ALLA.
Så var det dags för rallyvarvloppet, återigen perfekt väderlek för rally, lite mindre i omfattning men
kul, underhållande och till slut rafflande spännande. Vi fick användning för vår senaste investering i
ett eget tidtagningssystem.
Nu pågår planering av 2020 års tävlingskalender och vi hoppas på ett brett utbud i våra sportgrenar.
Välkommen till en spännande säsong 2020.

God jul och gott nytt år!
Er ordförande Sven.

Årsmöte
Fjärås Motorklubb
Tid: tisdagen den 18 februari kl. 19:00
Plats: Fjärås Mk:s klubblokal, Brogården Varbergsvägen 298 Kungsbacka
Klubbhuset ligger vid Rolfsån, utmed gamla E6:an i Hanhals.
Det är viktigt att du som medlem är med, då din röst kan vara avgörande
vid eventuell röstning kring beslut för tävlingsåret 2020

Välkommen!

Till dig som medlem.
Planera in följande datum i din kalender
Årsmöte tisdag den 18 februari
Din närvaro som medlem är viktig då information för tävlingsåret presenteras, poster ska bemannas
och din röst kan vara avgörande vid eventuell röstning på mötet kring beslut för kommande
kalenderår.
Sökta tävlingsdatum på Förlandabanan 2020 är:
9 maj, 30 maj, 13 juni, 8 aug, 22 aug, 19-20 sept.
Meetingen vid klubbstugan och utställning på Tjolöholm:
10 maj och 17 maj.
Klubbens motto är att alla medlemmar hjälps åt genom att delta som förare/ utställare eller
funktionär på våra evenemang. Detta är ett måste då klubben drivs tack vare ideellt arbete. På
detta sätt får vi möjlighet att göra det vi alla brinner för.
Bjud in gamla & nya vänner till våra tävlingar och fråga om de kan tänka sig att ställa upp som
funktionär och som tack för detta erbjuds dem en fartfylld dag med gratis inträde och lunch samt ett
stort TACK för att de hjälper dig/ Fjärås MK att kunna genomföra våra tävlingar.
Nytt år betyder nya/uppdaterade regler
Glöm inte att läsa igenom reglerna från Svenska Bilsportsförbundet,
Västra Bilsportsförbundet samt Cupregler inför 2020.
En vädjan till dig som medlem
Det är VIKTIGT att du går in på din profil i Idrottonline och uppdaterar dina kontaktuppgifter adress,
tel. & e-post
Så att vi kan nå dig.
Vad händer i klubben? Håll dig uppdaterad genom att regelbundet gå in på klubbens sidor
Fjärås MK:s hemsida: www.fjarasmk.se
Facebook Fjärås Motorklubb (detta är en officiell sida)
Facebookgrupp Fjärås MK (endast för medlemmar)

Vid eventuella frågor så hör gärna av dig.
Klubbsekreterare Christina Bergendahl christina.1@europe.com

Nu är det dags att betala in din medlemsavgift för 2020
Betalas senast 31/1 -2020 Ditt Medlemskort finns att hämta på årsmötet.
Aktiv medlem: 300kr
Junior t.o.m. 17 år: 100kr
Familjemedlemskap: 450kr (för aktiv medlem med familjemedlemmar på samma adress)
För dig som inte är aktiv men ändå vill stödja Fjärås MK
Stödmedlemskap: 100kr
För att erhålla din licens, funktionärs-/ tävlingslicens och för att den ska vara giltig och
försäkringen i den ska gälla så måste du ha ett aktivt och betalt medlemskap i en SBF-ansluten
klubb.
Bankgiro: 5859-4870 Fjärås MK / Swish: 123 465 73 18
GLÖM EJ att skriva namn. När du betalt in avgiften är det viktigt att du skickar ett mail med följande
uppgifter på samtliga: Namn, adress, personnummer, tel./ mobil, e-post, till info@fjarasmk.se så att
alla kommer med i vårt medlemsregister.
Klubbkläder Det finns t-shirtar för både stora och små. Pikéer och jackor som går att beställas med
sitt egna namn på. Kepsar och stora härliga paraplyer för årets soliga och regniga dagar, då även
paraplyet funkar bra som parasoll. Vid intresse kom till klubbkvällarna 3:e tisdagen i månaden kl.
19.00 och kolla på kläderna. Vid frågor eller beställning kontakta: Emelie Bergbom 0735005225

Under 2019 har vi endast kört 1st Folkrace tävling på Förlandabanan. Detta var en 2-dagars tävling i
form av Mekopartner Cup, som gick av stapeln i September. Det var en riktigt bra tävling med 130st
förare som tävlade om de prestigefyllda förturerna till gallringen i NGK-masters. I pausen var JLC på
plats och körde uppvisning med klubbens nyinköpta Folkrace bilar.
När vi summerade tävlingen efter mer än 120 körde heat så kunde vi konstatera att Veronica Salsten
Svedala MK stod som segrare i DAM, Filip Sjödin Toarps MK i Juniorer, Victor Johansson MK Falcon i
FWD Senior och Roger Frosthed Vimmerby MS i RWD Senior. Superfinalen tog Victor Johansson hem.
Totalt var det över 600 anbud och detta var rekord för oss på Förlandabanan.
Tack till alla er som ställde upp och hjälpte till under dessa 2-dagar. Vi ses igen nästa år.

Skanna mig för att SE JLC:s
FOLKRACE VIDEO på Youtube

I år var första gången sedan många många år tillbaka som det inte körts Rallycross på Förlandabanan.
Till 2020 hoppas vi på att det blir en serie och att vi kan få till en eller fler tävlingar.

BDS-loppet 2019 Tävlingsledarrapporten.
Så glad och nöjd jag är att vi på bästa sätt har genomfört, och kunde genomföra, anmälningsläget var
länge inte det bästa. Vi blev till slut 45 st och vi fick hårdjobba på arrangemanget.
Sportsligt blev det många sekundfighter i de olika klasserna, i 4WD var det stenhårt om vem som
skulle stå som totalsegrare. Inför sista omgången var skillnaden 1,59 sek, och i tävlingens absolut
sista heat avgjordes det hela med Roger Ohlson stod som segrare med 1,9 sek. Grattis! Se för övrigt
resultatlistan på vår hemsida.
Tack till Er alla som gjorde allt möjligt. Vi var inte för många funktionärer, men tillräckliga, alla gjorde
med stor passion sitt tilldelade uppdrag och det känns väldigt hedrande.
Som ni kanske förstår, står just rally väldigt nära mitt hjärta, det är med stor glädje jag tycker att vi
gjorde en bra tävling för oss och våra gäster, publiken och de tävlande. TACK ALLA.
Motorsportshälsningar Sven Börjesson.

Vi stöder Motorsport på Förlandabanan
Huvudsponsor:

Bröderna Johansson Sandförsäljning Fjärås
Guldsponsorer:
Jord & Berg Entrepenad Svenljunga

Swerock

BDS. www.eubildelar.se

Västra Varla Bil AB

Alfons Form & Inredning AB

Salsten Förvaltning AB (Dubbel guldsponsor)

Kungsbacka Sten & Entreprenad AB Maskintjänst i Kinna AB
Cleanpipe

Silversponsorer:
Kurts Billack

TRM Kungsbacka

Anderssons Bilverkstad

Andréns Bil AB

KE:S Bussar AB

Kungsbacka Billack & Skadecenter

Pritec Fjärås

Dennis Maskin

Hjälmeskulla Handelsträdgård

Br Henrikssons Stenhuggeri AB

Landvetter Bil

Bronssponsorer:
Be Ku KB Konsult

Fjärås Lantmanna

I.G Fastigheter AB

Fredrikssons Glas

Br. Hjalmarssons El

Printforce

Åke Andersson Förlanda

Restaurang Varla

KIFAB

Nya Jonsereds Konstruktion &

Kungsbacka Värdshus

Teknik AB

G. Karlsson

Transportex

