Hej på er!

Januari 2019

Medlemsåret 2018 har svischat förbi och med det ett antal glädjande nyheter. Mx- & Endurosektionens
crosskola för juniorer har varit otroligt populär och folkracetävlingarna har pga. sitt goda rykte börjat dra tävlanden
även länge bortifrån. Rallysprinten kördes till skillnad från tidigare år i juni, vilket upplevdes som positivt av både
arrangör, tävlanden och funktionärer. Getabackrace-eran tog slut under året då vägen till Soltuna asfalterats, och en
ny epok började för tävlingen då den detta år kördes på Norra Sundsvägen. Det har även tävlats en hel del i
föreningen, både på hemma- och bortaplan, vilket har resulterat i flera medaljer och nya rekord. Vilka fantastiska
förare vi har! Ett stort tack till Er eldsjälar som stöttar i vått & torrt – utan er skulle vi inte ha någon verksamhet!
Nytt för 2019 är satsningen på digitala medlemskort via appen KLOINK. Mer info hittar du på hemsidan. Önskar du
även i fortsättningen få medlemskortet som plastkort ber vi er maila detta till info@amk.ax i samband med
betalningen av medlemsavgiften.
Arbetet med att få till stånd en halkbana och ett trafiksäkerhetscentrum i Vessingsboda fortsätter. Såväl bygglov som
miljötillstånd finns för halkbanan. Ansökan om finansiering är till stora delar gjord och byggarbetet har lämnats ut för
anbud. Nu inväntar vi beslut om finansiering och ändring av körkortslagen så att halkbanekörning blir en obligatorisk
del när man tar körkort. Lyckas vi med detta är tanken även att halkbanan ska kunna användas vid test av street- och
dragracebilar samt startträning.
För de senaste uppdateringarna om vad som är på gång inom föreningen - följ oss på föreningens facebook-sida!
Information om föreningens och sektionernas verksamheter hittar ni även på www.amk.ax, t.ex. information om
tävlingsdatum 2019.
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 dataskyddsförordning (mer info hittar du på hemsidan www.amk.ax).
På höstmötet den 4.11.2018 bestämdes att medlemsavgiften
för 2019 hålls oförändrad:

ÅMK:s styrelse 2019 når du så här:

0 - 17 år 10 €
66- år 10 €

Ordförande Loffe Johns
Tel. 0457 526 7449

loffe@aland.net

Karting Christoffer Mattsson
0400 745 076

totte@aland.net

18 – 65 år 25 €
stödmedlem 20 €

Avgiften betalas till kontot enligt bankgirot på andra sidan.
Fyll gärna i medlemsnummer, KLOINK-ID & sektion i
meddelanderutan.
✓ Om du betalar för flera medlemmar på samma betalning,
skriva in samtliga medlemsnummer i meddelanderutan.
Vet du inte medlemsnumret – skriv in fullständigt namn,
adress, födelsedata, telefonnummer och e-postadress på
samtliga i meddelanderutan. (Får all info inte plats, skriv
namnen i meddelanderutan och maila övriga uppgifter till
info@amk.ax)

Rallysprint Jonny Jäderholm
0457 524 4035
jonnysbilbargning@gmail.com
Folkrace Jesper Karlsson
0457 342 4091

scania273@hotmail.com

Motorcykel Lasse Lundell
0457 313 5444

lunmatic@aland.net

Motocross Katja Söderbäck
040 684 1855

katjasoderback@gmail.com

ADRS Henrik Lee Lindqvist
0400 529 176

lee@aland.net

✓ OBS! För att få använda ÅMK:s banor eller delta i
träningar och tävlingar arrangerade av ÅMK, ska
medlemsavgiften vara betald!

Offroad Viktor Mattsson
040 163 3304

wirror.97@gmail.com

✓ Har du nya kontaktuppgifter eller kanske inte vill vara
medlem längre? Maila info@amk.ax!

Veteran Freddie Jensen
38222 / 040 589 6859

✓ Om du ska lösa en tävlingslicens i AKK behöver vi få info om
detta för att kunna öppna medlemskapet i KITI. Betala
medlemsavgiften snarast möjligt och meddela oss sedan
(t.ex. via info@amk.ax) om din licens. (Du måste varje år du
ska ha tävlingslicens meddela oss om detta!)

Sekreterare Åsa Bonn
Web André Öhberg
Kassör Sofia Sundström

abonn@abo.fi
andreoberg1998@gmail.com
info@amk.ax
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