ÅLANDS MOTORKLUBB R.F.

- en 60-åring på ivrig framfart för
motorsporten på Åland!
MOTOCROSS &
Ålands Motorklubb r.f. (ÅMK) är en ideell förening som bildades 13.11.1962 med
ENDURO
syfte att främja intresset och utövandet av motorsport samt en god trafikkultur på
Åland. Inom ÅMK finns idag åtta olika sektioner med verksamhet inom dragracing,
RALLYSPRINT
folkrace, karting, motocross och enduro, offroad, rallysprint, roadracing samt
granskning av veteranfordon och av ändringar i fordonskonstruktioner.
ROADRACING
Klubben arrangerar tävlingar och träningstillfällen inom respektive gren och
medlemmarna deltar i tävlingar på och utanför Åland.
GRANSKNING
DRAGRACING
ÅMK är anslutet till AKK, SBF och SML och som medlem kan du lösa tävlingslicenser
upp till internationell nivå. I sektionerna sker allt arbete ideellt och här välkomnas alla
FOLKRACE
som på ett eller annat sätt vill bidra till verksamheten.
OFFROAD
I år fyller Ålands Motorklubb r.f. 60 år och det kommer att firas med bland annat:
Öppet hus vid motorstadion i Vessingsboda. Besök våra verksamheter, prova på
KARTING
att köra karting, motocross och folkrace. Kioskerna utlovar kaffe-, bulleoch korvförsäljning. Datum och klockslag utannonseras senare.
För att se de s
Motorgala – Medlemmar reservera redan nu 12 november då årets
uppdateringar enaste
Motorgala går av stapeln. Prisutdelning för Åländska Mästerskapen,
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god mat, musik och dans samt galna upptåg utlovas.
föreningen, fögång i
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Facebook, de på
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Hjärtligt välkommen med i Ålands Motorklubb r.f.!
Facebooksido gna
Styrelsen
r eller via:
w

ww.amk.ax

Som medlem i ÅMK godkänner du även att dina medlems- och personuppgifter används i enlighet med vad som sägs i ÅMK:s
beskrivning om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (mer info hittar du på hemsidan www.amk.ax)

NEW!
Ålands Motorklubb r.f.

MEDLEMSAVGIFTER 2022

0-17 år 10€
18-65 år 30€
Om du betalar in för flera medlemmar på samma
66+ år 10€
betalning: Skriv in samtliga medlemsnummer i
Nyhet!
meddelanderutan. Har du inte medlemsnumret Familjemedlemskap
60€
skriver du istället in fullständigt namn, e-post,
Stödmedlem 20€

postadress, födelsetid, sektion och telefonnummer.
Får inte all information plats i rutan kan du skicka in
uppgifterna per e-post til : info@amk.ax
Familjemedlemskap omfattar samtliga inom samma hushåll.
Medlemskortet skickas ut per e-post i pdf-format.
Om man skickar ett e-postmeddelande til info@amk.ax
kan man få medlemskortet i digitalt format til Kloink
eller som plastkort. Plastkorten avhämtas i respektive
banas kiosk enligt överenskommelse.
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Lotte och Bror Lagerberg, medlemmar i 40 år

"Vi började engagera oss i ÅMK då vår son
började köra gokart för snart 40 år sedan.
Inom motorsporten finns en stark
sammanhållning. Man är rivaler på banan,
men i depån hjälps man åt och stöttar
"Alla inom ÅMK har ett gemensamt intresse; och
pushar varandra! Vi har nu barnbarn
motorintresset! Trots att ÅMK har många
som
kör cross, genom det ställer vi upp
sektioner älskar jag när man ser möjligheter
som
flaggvakter på alla tävlingar.
och kan hjälpas åt mellan sektionerna och Cross-sektionen
har vuxit enormt. Goda
jobba för samma mål.
ledare
och
fin
sammanhållning,
där man
Inom folkracesektionen hoppas jag att alla tar vara på alla från små barn, ungdomar
ska känna sig lika välkomna som jag kände
och vuxna. Alla jobbar seriöst för bästa
mig när jag var ny. Jag hoppas även att vi
resultat. Cross-sektionen i ÅMK är en
vuxna tillsammans kan vara goda förebilder
plats där hela familjen trivs och
inom motorsporten för våra juniorer och barn
utvecklas
och man får nya vänner"
som vi delar motorintresset med.
Så att de får möjlighet att känna samma
gemenskap och sammanhållning som
ÅMK betyder för mig!”
Cecilia Söderlund, Folkrace

Felix Gäddnäs, MX & Enduro

”ÅMK:s prova-på-dag var
anledningen till att
jag börja köra”
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Juri Jalava, Roadracing

”Tack vare klubben har jag
kunnat förverkliga min egen
dröm om att kunna träna
motorcykelkörning på bana.
Hjälpen och stödet
”ÅMK betyder väldigt för oss!
man får av övriga
Som medlem i ÅMK får vi
klubbmedlemmar har
möjligheten
att köra på ÅMK’s
varit viktig i min hobby,
bana
och
vi
får
möjligheten att
”
Trevlig
gemenskap
och
för att inte tala om hur roligt
träna
och
tävla
för
ÅMK. Dessutom
ger
mej
möjligheten
det är att träffas med andra
är
det
en
fantastisk
gemenskap
att
utöva
sporten
jag
som delar ett gemensamt
och
glädje
inom
klubben
och vi har
tycker
om,
karting”
”ÅMK
för
mig
har
intresse. Genom åren har betytt att jag känner
fått
många
goda
vänner.
Inom
ÅMK
klubben erbjudit många roliga mig mycket säkrare i
suddas
kommungränserna
ut
och
aktiviteter och möjliggjort en trafiken på två hjul och
alla
tjejer
och
killar
i
alla
åldrar,
gemensam hobby med
gammal som ung, är lika
lärt känna trevliga
familjen.”
välkomna. ”
människor.”

Familjen Blomroos & Engström, MX & Enduro

David Finnäs, Karting

Åsa Darby, Roadracing

INFO@AMK.AX

WWW.AMK.AX

PB 1962, 22111 MARIEHAMN

