Ålands
Motorklubb r.f.

VERKSAMHETSPLAN
2021

Föreningens verksamhet
Ålands Motorklubb r.f. (ÅMK) arbetar för att på sätt eller annat engagera alla
motorintresserade inom landskapet Åland. Föreningen är en specialorganisation bestående av
tio olika sektioner vars verksamheter regleras förutom av den åländska och finländska
lagstiftningen också av sportgrensspecifika regler. I föreningens styrelse är varje aktiv sektion
representerad. De större sektionerna har även egna sektionsstyrelser. Antalet medlemmar i
föreningen har under verksamhetsår 2020 varit 225 (jfr 2019: 213).
Huvudmålsättningen för ÅMK:s styrelse är att ge sportutövarna i varje sektion möjlighet att
träna och tävla på hemmaplan, stöda sektionerna i deras dagliga verksamhet, utveckla
motorsportverksamheten på Åland och befrämja trafiksäkerhet och en god motorkultur inom
landskapet.

Verksamhetsplan för 2021
Tränings- och tävlingsverksamhet för barn och vuxna
Övergripande mål
ÅMK:s roll är att erbjuda intresserade barn och vuxna ett alternativ till mer traditionell
idrotts- och sportutövning samt fånga upp sådana personer som annars eventuellt inte skulle
utöva någon sport/ idrott. ÅMK erbjuder sina medlemmar föreningstillhörighet och
gemenskap i en sund, nykter och positiv miljö där ingen skillnad görs mellan kön, ålder eller
nationalitet.
ÅMK:s mål är att skapa förutsättningar för att föreningens medlemmar att utveckla sina
körfärdigheter genom kontinuerlig, säker och ledd träning på egna banor på Åland.
Dagsläget
2020 har sektionerna karting, folkrace, motocross & enduro samt roadracing
juniorverksamhet samt ADRS, karting, folkrace, motocross & enduro, offroad och roadracing
seniorverksamhet. Tävlingar har under 2020 körts förutom på Åland även i Finland. Till följd
av covid-19-pandemin har tävlingsverksamhet i övriga länder inte varit möjliga. Vanligtvis
tävlar även föreningens medlemmar i Sverige, men också i t.ex. Norge, Estland och Tyskland
– men inte detta år. Såväl tränings- som tävlingsverksamheten har till följd av pandemin varit
begränsad under 2020.
Egen mark med tränings- och tävlingsbanor finns sedan 2016 för folkrace- och sedan 2017 för
kartingverksamheten. Kartingbanan används även för roadracingträning. Träningarna och
tävlingarna inom motocross & enduro sker på arrenderad mark, medan rally- och
offroadverksamheten ordnas på privatägda marker. För utövare av dragrace/ streetrace osv.
finns varken tränings- eller tävlingsmöjligheter på Åland. Föreningen har under 2017 upplåtit
en del av sin mark, enligt ett 10-årigt avtal, till Ålands veterantraktorförening r.f. för
anordnande av traktorpullingtävlingar.
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ÅMK har en fungerande barn- och ungdomspolicy, vilken uppdateras varje verksamhetsår, en
alkohol- och drogpolicy samt en integrations- och jämställdhetspolicy sedan 2019.
Mål 2021
 Fånga upp barn och vuxna som är intresserade av motorsport genom att delta i
event såsom Maxade Motordagar, informationstillfällen i skolor och på mässor där
de intresserade även till viss del får prova på några av de olika sportgrenarna
 Arrangera en motorsportkväll på motorstadion i Vessingsboda där besökarna får
prova på en del av föreningens olika sportgrenar
 Arbeta enligt barn- och ungdomspolicyn för 2021 och understöda sektionerna i
deras barn-, ungdoms- och seniorverksamhet
 Arbeta för att alla sektioner ska ha åtminstone någon form av träningsmöjlighet på
Åland
 Tillsammans med Ålands Idrott fortsätta arbetet för att juniorerna inom sektionen
för motocross ska få tävla i Sverige
 Utöka verksamheten med drifting

Ledare, tränare och andra resurspersoner samt utbildning
Övergripande mål
ÅMK:s målsättning är att utbilda aktiva, kunniga och intresserade personer inom de olika
sportgrenarna så att de kan fungera som ledare, tränare och resurspersoner inom
motorsportverksamheten på Åland.
Dagsläget
Respektive motorsportgren arrangerar egna utbildnings- och fortbildningstillfällen för att
ledare, tränare och andra resurspersoner (t.ex. olika typer av tränings- och
tävlingsfunktionärer) ska inneha nödvändig grenspecifik utbildning. ÅMK understöder
utbildning och fortbildning av mera allmän karaktär, t.ex. första hjälp-utbildning, deltagande i
ordningsmannakurser och utbildningstillfällen ordnade av Ålands Idrott.
Allt arbete vad gäller motorsportgrenarna görs på ideell basis. Det uppskattade antalet
frivilliga timmar som läggs ner på föreningens och sektionernas verksamhet uppskattas till
cirka 10 000 – 12 000 timmar/ verksamhetsår exkl. administrativt arbete och styrelsearbete.
Mål 2021
 Understöda allmän utbildning för ledare, tränare och andra resurspersoner
 Erbjuda fler att gå ordningsmannakurs med krav att de utbildade ställer upp som
ordningsmän på föreningens event
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Administration, styrelse och allmän utveckling av
verksamheten
Övergripande mål
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att stöda och skapa förutsättningar för sektionernas
verksamhet, minska deras ökande administrativa arbete samt arbeta för trafiksäkerhet och god
trafikkultur i landskapet Åland. Därtill skall styrelsen verka för jämställdhet och integration
inom motorsporten i det åländska samhället samt värna om miljön inom ramen för
föreningens verksamhet.
Dagsläget
ÅMK:s styrelse består idag av representanter från samtliga verksamma sektioner.
Styrelseposterna för ordförande, sekreterare, kassör och medlems-/webansvarig är fristående
från sektionstillhörighet. Namngiven ansvarsperson för föreningens barn- och
ungdomsverksamhet finns. ÅMK har en representant med i Ålands Idrotts styrelse.
Det ökande administrativa arbetet inom föreningslivet avskräcker många från att aktivt ta del
av styrelsearbete inom såväl föreningen som sektionerna. Det antal timmar som sätts ner för
att utveckla och bedriva verksamheten överskrider idag betydligt det som kan krävas att
någon eller några ska sköta på ideell basis. Även sektionernas olikartade
verksamhetsområden, krav och förbundstillhörighet ställer stora krav på verksamheten och de
personer som är verksamma inom den. Därtill utgör problematiken med att tillämpa de
svenska och finska motorsportreglementen inom ramen för den åländska lagstiftningen och
kontrollgranskningsreglerna inför besiktning av veteranbilar och ombyggnation av fordon ett
helt eget område.
ÅMK anställde våren 2018 en projektledare för projektering av ett trafiksäkerhetscentrum på
förenings mark i Vessingsboda, Lemland. Föreningen är klar att inleda byggandet av
trafiksäkerhetscentret men inväntar den lagändring som krävs i körkortslagen för att driften av
det skall vara möjlig. Delar av de medel som är beviljade för byggandet av centret är knutna
till en klausul om att föreningen måste kunna garantera driften under tio års tid. Utan
lagändring är detta inte möjligt för en förening som drivs genom ideellt arbete.
Tillsammans med Sveriges MotorCyklister, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Ålands
landskapsregering ordnar ÅMK även en Knixkurs, dvs. en trafiksäkerhetskurs för mc- och
mopedförare, varje vår.
Klubben fyller 60 år 2022. Under 2021 kommer förberedelser för jubileumsåret 2022 att
inledas.
Kommande större investeringar inom ÅMK:
År 2021

Byggstart för trafiksäkerhetscentret
Ny infart till Motorstadion
Ny verkstad för kartingsverksamheten
Utbyggnad av motocrossbanan och dragning av endurospår
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År 2022

Inköp av utrustning/ maskinpark till trafiksäkerhetscentret
Färdigställande av trafiksäkerhetscentret
Renovering av kartingbanan, inkl. ny beläggning
Ny luftvärmepump till klubbhuset

År 2023

Inköp av nya kartar till uthyrningsverksamheten

Mål 2021




Få genom en lagändring gällande krav på halkbanekörning vid tagande av körkort
Komma igång med byggandet av trafiksäkerhetscentret
Jobba vidare med att färdigställa klubbhuset (färdigställande av kontorsutrymme,
sista dragningen och förnyandet av elen, bastu)
 Arbeta med trafiksäkerheten runt Motorstadionområdet (bättre skyltning, utöka
parkeringsplatserna, parkeringsförbud längs Mönbackavägen, göra infarten till
motorstadion säkrare/ bygga om den)
 Öka antalet medlemmar i föreningen
 Skriva en 60-års historik för föreningen som kan ges ut år 2022

Övrig information:
Miljö och hållbarhet
Såsom en del av AKK, SML och SBF är ÅMK bunden av de miljö- och hållbarhetspolicyn
som motorsportförbunden slagit fast för respektive motorsportgren. Regelverket kring miljö
och motorsport är starkt reglerat. Föreningen erhöll 2019 beslut om reviderad och utökat
miljötillstånd för verksamheten på motorstadion. Kontroller av verksamheten görs
regelbundet av ÅMHM.
Jämställdhet och integration
Föreningen innehar sedan 2019 en egen jämställdhets- och integrationspolicy.
Mål 2021





Lyfta fram tjejerna och kvinnorna inom den av tradition mansdominerade
motorsporten
Delta i informationstillfällen på gymnasialstadiet för att presentera en möjlig
fritidsaktivitet för både de åländska ungdomarna som inflyttade skolungdomar
Om möjlighet finns presentera motorsporten på Åland för inflyttade som går t.ex.
Medis kurs ”Svenska för invandrare”
Delta i Ålands Idrotts jämställdhetsprojekt

***********************************************************************************************

Kontaktuppgifter: Loffe Johns
Telefontid: 0457 526 7449
E-post: info@amk.ax
Hemsida: www.amk.ax
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Sektionen för
motocross & enduro
VERKSAMHETSPLAN
2021
Sektionens verksamhet
ÅMK Motocross & Enduro har i många år kämpat för att få flera förare och att utveckla
sporten på Åland. Efter många års slit och mycket fokus på juniorverksamheten känns det
som om proppen har släppt nu under 2020. Vi har flest antal utövare någonsin och de har
verkligen kört mycket. Om det beror på förarbetet vi lagt flera år i rad eller om det beror på
covid-19 och att man inte kunnat åka någonstans eller göra något annat låter vi vara osagt.
Men även mycket annat har gått åt rätt håll just nu:
 Vi breddar fronten rejält på endurosidan – flertalet nya förare, främst förare i vuxen
ålder då banorna är längre och uppsikten sämre längs spåren, har kört under året.
 Många unga vuxna som kört som barn har kommit tillbaka till crossbanan
 Åländska Mästerskapen i Motocross har återinförts med ett otroligt stort intresse och
deltagande.
 Det kanske viktigaste och bästa av allt är att vi är överens med markägaren om att
skriva ett nytt arrendeavtal i vilket det även finns rum för en större crossbana och ett
endurosår i dess anslutning. Äntligen har vi möjlighet att få till ett endurospår som är
föreningens och kan söka om miljötillståndet för det!
Våra övergripande mål är ändå de samma som tidigare år:
 Vi finns för att samla alla som kör/ har cross eller är intresserade av sporten.
 Vi ska kunna köra tillsammans under kontrollerade former.
 Vi driver sektionen på frivillig basis och deltar i verksamheten antingen för att man
kör själv eller har barn som kör.
 Vi fortsätter att satsa mycket på sektionens juniorer, att få dem att gå framåt i sin
körning och tycka att det är roligt att köra. Vi gjorde onsdagskvällarna till
”klubbträningskväll” med lyckat resultat – äldre förare har kunnat hjälpa alla nya
(juniorer & seniorer) med tips och råd. Att våra juniorer och ungdomar har ett bra
fritidsintresse och en källa till motivation är viktigt. Hittills har vi fått in fler och fler
juniorer i verksamheten, vilket gläder oss!
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Flera i sektionen kommer att gå kursen Grundutbildning som tränare hösten 2020. Vår
målsättning är att ordna MX-tränarutbildning med inhyrd utbildare för de som gått
grundutbildningskursen för att bredda kunskaperna ytterligare och för att kunskapen
ska finnas på bredare front i sektionen.
Fortsätta jobba tillsammans med SML, Ålands Idrott och SVEMO för att skapa
möjlighet för våra yngre juniorer att köra i Guldhjälmsklassen i Sverige

2020 blev ett annorlunda år, på många sätt. Vi drabbades av Covid-19 främst på
träningslägerfronten. Vi hade två läger bokade med svenska tränare. Båda dessa blev inställda
pga. restriktionerna. Ett läger lyckade vi få till med tränare från Finland. Även tävlingen
Skärgårdsracet blev inställt 2020.
 Givetvis ska vi försöka sätta all kraft på att få till nya träningsläger under 2021, helst
minst tre.
 Fortsätta köra Åländska Mästerskapen i motocross samt kanske få till en nationell
tävling som Skärgårdsracet.
Banan finns i Vessingsboda, Lemland, ett stenkast ifrån ÅMK:s karting- och
folkracebana. Banan började byggas 2008 och har utvecklats och ändrats under åren, även om
det i det stora hela har varit samma bansträckning. Nu är planen att få till minst en 300 meter
lång crossbana till säsongen 2021, att justera befintlig sträckning samt att göra en
minicrossbana till de allra yngsta förarna. Vi var tvungna att göra en renovering av
ytmaterialet under hösten 2020 eftersom vi haft sådant tryck på körningarna. Det kommer att
behövas mera material för att få banan i toppskick, så vi har ett stort arbete framför oss. Vi har
även flera ganska stora investeringar vilka är nödvändiga för driften framför oss.
Vi skulle vilja:
 Bygga ut befintlig bana med ca 300 meter och bygga en minicrossbana.
 Få elektricitet till området.
 Införskaffa en hjullastare eller traktorgrävare.
 Bygga ett tak som fungerar som regnskydd vid startplattan för våra förare vid tävling
och för våra redskap övriga tider på året.
 Köpa containers att använda både som material till hopp samtidigt som de blir
transporttunnel inne i banan.
 Förstora parkeringsdepån så gott det går.
 Bygga klart insidan av vår nya kiosk.
 Renovera startgrindarna för att möta de nya direktiv som finns ute i världen så att våra
förare får träna på samma förutsättningar som i övriga länder.
 Brädslå, måla samt byta fönster på start/ mål-huset.
Administration och styrelse
 Vi skapade olika ansvarsgrupper 2020 och det har fungerat bre.
 Vi försöker hålla möten med jämna mellanrum för att distribuera arbetsuppgifter och
behandla olika idéer och tankar.
 Se till att få/ hålla ekonomin i skick.
 Se till att bredda intresset och få in nya krater i alla led.
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Övrig information:
Ideellt arbete
 Möten
 Talkoarbeten på banan
 Egen servicetid på motocrossar (här går det åt hur många timmar som helst)
 ca 20 talet aktiva per möten och talkoarbete.
 ca 15 mötestimmar/ kalenderår.
 ca 500 talkotimmar ute på banan/ säsong.
Jämställdhet och integration
 Här är det enkelt, har du en cross är du välkommen att köra oavsett om du är man eller
kvinna, ung eller gammal, svart eller vit.
 Vi har idag förare av bägge kön bland juniorerna, men hoppas på ännu fler kvinnliga
förare. Vi planerar ett tjejevent men kostymen är inte riktigt klar än.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Vessingsboda MX
Postadress: PB1962 AX22001 Mariehamn
Telefon: Björn Ekstrand 0405127942
E-post: bjorne@aland.net
Hemsida: www.amk.ax
Facebook: https://www.facebook.com/Vessingmx
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Folkrace
VERKSAMHETSPLAN
2021
Sektionens verksamhet
Sektionen erbjuder tävlings-, tränings- och till viss del prova-på-verksamhet som en del av
Stockholms bilklubb. Förutom den åländska och finländska lagstiftningen följer sektionen
Svenska bilsportförbundets regelverk för folkrace. Målsättningen med sportgrenen är att den
skall vara så pass billig att utöva att alla intresserade ska ha ekonomiska förutsättningar att
delta. På Åland har folkrace körts sedan 1977. Sektionen hade under 2020 ca 20 aktiva förare
och ca 70 funktionärer som ställer upp under tävlingarna. Verksamheten sker helt och hållet
på ideell basis.

Verksamhetsplan för 2021
ÅMK Folkrace kommer vid sidan av den fortlöpande verksamheten att lägga tyngdpunkt på
nedanstående områden under verksamhetsår 2021:

Juniorverksamhet
För att kunna träna folkrace krävs enligt sportgrensreglerna att föraren under verksamhetsåret
fyller 14 år. För att tävla inom folkrace eller inneha uppdrag som funktionär krävs att
personen fyller 15 år under pågående verksamhetsår.
Mål 2021
 Erbjuda nya förare och funktionärer gratis utbildning
 Erbjuda tre träningstillfällen med licensierad tränare
 Erbjuda intresserade möjlighet att åka med licensierad förare för att prova på sporten
 Tillsammans med de övriga sektionerna ordna en motorsportdag där intresserade får
reda på vad som krävs för att börja köra folkrace (kostnader, utrustning, regler osv.).
 Erbjuda sådana juniorer som saknar folkracebil att dela bil med senior i utbyte mot
hjälp med skruvande och fixande på bilen.
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Seniorverksamhet
Det kalenderår en person fyller 18 år börjar denne köra i klassen för seniorer. Veteraner (49/50
år uppåt) samt damer kan välja om de kör i klassen för damer, veteraner (om sådana erbjuds)
eller seniorer.
Mål 2021
 Erbjuda nya funktionärer gratis utbildning
 Erbjuda träningstillfällen med licensierad tränare
 Tillsammans med de övriga sektionerna ordna en motorsportdag där intresserade får
reda på vad som krävs för att börja köra folkrace (kostnader, utrustning, regler osv.).

Tävlingsverksamhet
2020 kunde ÅMK Folkrace till följd av covid-19 endast arrangera tre av fem inplanerade
tävlingar. En av tävlingarna kördes utan publik. Dispens från Folkraceutskottet i Svenska
bilsportförbundet erhölls för att få köra de två sista tävlingarna med publik. I tävlingarna
deltog enbart åländska förare, eller svenska förare med familjeanknytning till Åland, då de
svenska förarna ej tilläts komma in till Åland.
Mål 2021
 Arrangera fem tävlingar
 Utöka antalet ÅM-tävlingar så att samtliga tävlingar ingår i ÅM
 Göra Potatisracet till en tvådagarstävling (tidigare har endast en tvådagarstävling
ordnats, målet 2021 är att ordna två tvådagars- och tre endagstävlingar)
 Köpa in en ny ljudanläggning så att publiken kan höra vad speakern säger
 Livestreama de två största tävlingarna (2-dagarstävlingen i maj och Potatisracet i
oktober)
 Fortsätta jobba med säkerheten på och utanför tävlingsbanan, bl.a. genom olika
åtgärder för att få ner hastigheten på tävlingsbanan och fortsätta förbättra
(publik)staketen runt tävlingsområdet

Ledare, tränare och andra resurspersoner samt deras
fortbildning
Verksamheten bedrivs är i sin helhet med ideella krafter. Endast i undantagsfall kan ett arvode
betalas ut, t.ex. enligt regelverket fastställda domararvoden, reseersättningar för
nyckelpersoner vid tävlingarna, tävlingsspeakern och kursledare.
Sektionen har licensierade medlemmar för tävlingsledning nivå C, B och A (steg 2, 3 och 4
utbildning) samt teknikernivå C och B (steg 2 och 3 utbildning). För att ordna tävling behövs
ca 20 funktionärer, av totalt ca 50 funktionärer, med licens. Träningstillfällen leds av en
tränare med tävlingsledning B-licens/ steg 3 utbildning samt för juniorernas del en tränare
med Plattformen-utbildning. Därtill har sektionen egna vagnsboksutfärdare, vilka kontrollerar
och godkänner de bilar som förarna ska tävla med, samt kioskansvariga med hygienpass.
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Mål 2021
 Gratis utbilda fler licensierade funktionärer
 Fortbilda och utbilda nya funktionärer med B och A licenser – fortbildning
rekommenderas ske minst vart tredje år, 2021 är det tre år sedan senaste utbildnings/fortbildningstillfälle ordnandes
 Erbjuda gratis utbildning för ordningsmän
 Stöda rotation till andra klubbar för att ta del av deras verksamhets-, tävlings- och
träningsarrangemang
 Stöda fortbildning inom områden som tangerar sektionens verksamhet

Administration och styrelse
Styrelse väljs för ett kalenderår vid höstmötet. Därtill utses ansvarspersoner inom olika
områden.
Mål 2021
- Få in yngre personer i styrelsen
- Sträva efter att arbeta som en grupp istället för enskilt

Kontaktuppgifter
Ordförande 2020: Gerd Danielsson
Telefon: 0457 342 4020
E-post: info@amk.ax
Hemsida: www.alandsmotorklubb.ax/folkrace
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ADRS
VERKSAMHETSPLAN
2021
Sektionens verksamhet
ADRS verkar inom motorsportgrenen dragracing, vilken är världens snabbaste
motorsportgren. Sektionens medlemmar tävlar i olika bil- och motorcykelklasser, allt från
mindre klubbtävlingar till EM-tävlingar. Tyvärr har tävlingsåret 2020 till stor del varit
inhiberat på grund av Covid-19 pandemin. Endast ett fåtal tävlingar genomförts, inga på
Åland. Även om tävlingarna varit få, kan vi med stolthet konstatera att team Alandia
Motorsport gjort ytterligare framsteg. Teamet tävlar i klassen SSB – Super Street Bike, med
Ida Zetterström som förare. Detta år noterades nytt personbästa, 6,885 sek med sluthastighet
på 338,30 km/h. Detta gör Ida till den näst snabbaste i Europa i klassen SSB.
Dragracegruppen
Då tillgången till Mariehamns flygfält fortfarande är stängd gjordes ett försök att få tillstånd
för en tävling ”på gatan”. Kontakt togs med infrastrukturministern, som var positivt inställd
till upplägget. Då planeringen för detta evenemang var i startgroparna drabbades vi dessvärre
av redan nämnda Covid-19. Eftersom utsikterna för inresa till Åland, för tävlande, och
publika sammankomster var osäkra, avbröts all planering.

Planer – mål inför 2021
Vår högsta önskan är att få tillgång till Mariehamns flygfält. Endast på detta flygfält kan vi
ordna tävlingar på Åland, i full skala. Nås ingen överenskommelse med flygfältschefen,
kommer vi att satsa på ”gatrace”. All verksamhet, även nästa år, styrs/ begränsas av rådande
Covid-19 läge. Arbetet med raksträckan, i samband med trafiksäkerhetscentret, fortgår. Går
planerna för detta bygge i lås, kommer vi att kunna träna starter och justera bilen/ motorcykel
i Vessingsboda. Raksträckan kommer, tyvärr, att vara för kort för tävlingsbruk. På ovan
nämnda raksträcka är även planerat ”prova på” dagar för juniorer samt olika bil-/ klubbträffar.

Kontaktuppgifter
Ordförande 2020: Kenneth Gröndahl
Telefon: 0500 603530
E-post: grondahlkenneth@gmail.com
Hemsida: www.alandsmotorklubb.ax/dragracing
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Karting
VERKSAMHETSPLAN
2021
Sektionens verksamhet
Sektionen erbjuder träningsverksamhet för gokartförare som är medlemmar i ÅMK, samt
uthyrningsverksamhet för privatpersoner och grupper. Sektionens målsättning är att främja
gokartintresset på Åland. Verksamheten sker på ideell basis.
Verksamhetsplan 2021
Ungdomsverksamhet
Under 2020 har antalet kartingförare ökat. Framförallt i de yngre åldrarna ser vi ett uppsving
och vi har förhoppningen att kunna utöka med fler förare under 2021.
Denna trend hoppas vi kunna hålla igång genom att:
 Införskaffa träningskartar, i olika klasser, vilka skulle göra att tröskeln för intresserade
förare skulle vara lägre. Startkostnaden för att köra kart är förhållandevis dyr och kan
vi få fler till banan, så kommer vi troligen kunna få fler förare. Kartarna, som skulle
köpas in, är begagnade och servas (vid behov) av kartingens medlemmar och säljs
vidare till nya förare om intresse finns.
 Erbjuda utbildningstillfällen för ungdomar och vuxna som vill lära sig köra gokart.
 Locka fler killar till banan / träning genom marknadsföring. För tillfället har vi fler
tjejer än killar som tränar.
 Ha meckkvällar/-tillfällen där juniorer får lära sig av seniorerna att skruva på sina
kartar.
Seniorverksamhet
Under 2020 har inga seniorer tränat på banan. Vi hoppas kunna locka även äldre till sporten.
Lokaliteter
Lokalerna är i stort behov av omfattande renovering.
Vi hoppas att vi under vintersäsongen 2021 ska kunna ersätta nuvarande garagebyggnader
med en större och mer anpassad fastighet. Den ny fastigheten skulle förutom sociala
utrymmen även innehålla en ordentlig verkstad där sektionsmedlemmarna praktiskt kan
skruva på kartarna och umgås. Fastigheten kommer även att innehålla toaletter som är
handikappanpassade.
12

Banan
Banan kommer att renoveras med ny asfalt på behövande ställen. Vi kommer även att se
över markområden såsom infart till banan och gräs- och avåkningszoner. Allt detta för att
förbättra säkerheten på banan. Tillsammans med Roadracingsektionen kommer vi se över
rutiner för sopning av banan. Både de och vi är i behov av en ren bana.
Uthyrningsverksamhet
Uthyrningsverksamheten kommer fortgå i samma utsträckning och målen för 2021 är
 Anordna företagsturnering med hyrkartarna. Företag får köpa ett paket, som innehåller
intern träning för företaget och där den snabbast väljs för att köra en avslutande cup.
Förhoppningen är att detta ska bli ett årligt återkommande evenemang.
Marknadsföring ska påbörjas våren 2021.
Ordförande 2020: Johan Fjäder
Telefon: 0457 3135881
E-post: johan@fjader.ax
Hemsida: www.alandsmotorklubb.ax/karting

ROADRACING
VERKSAMHETSPLAN
VERKSAMHETSPLAN
2021
Sektionens verksamhet
Sektionens inriktning är i första hand roadracing, dvs. tävlingsmässig motorcykelkörning på
asfaltbana, men alla mc-förare med intresse av att åka på landsväg är välkomna att delta i
verksamheten. Sektionen inriktar sig speciellt mot juniorer och strävar efter att ge uppmuntran
och stöd till nybörjare inom roadracingsporten.
Träning och prova på-tillfällen
Under 2021 har sektionen haft träningstid på gokartbanan i Vessingsboda på söndagar kl. 1721. Detta kommer att fortsätta under 2021. Minimiåldern för mc-åkare på bana är 6 år.
Verksamheten riktar främst in sig på juniorer i åldern 12-15 år och uppåt.
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Investeringar
Anslag från PAF kommer att sökas för att köpa in en låne-mc av enklare typ för att
intresserade, både juniorer och seniorer, ska få prova på att köra mc på bana samt inköp av
sopmaskin för borstning av gokartbanan.
 Låne-mc: Under 2020 har det vid träningstillfällen på gokartbanan i Vessingsboda
kommit en stor mängd intresserade besökare som önskat prova på asfaltsbaneåkning.
Sektionen har ingen låne-mc som skulle passa för provkörning för nybörjare. De mc:n
som används på banan är max 125 cc, men alla är inriktade mot tävlingsåkning och
därmed svårkörda för nybörjare. Sektionen har därför en önskan om att kunna erbjuda
intresserade prova-på-tillfällen på samma sätt som en del av föreningens andra
sektioner. Driften och skötseln av låne-mc:n skulle ombesörjas utan ytterligare
kostnader av sektionens medlemmar.
 Sopmaskin: Före varje träning borstas idag hela banan för hand av sektionens
medlemmar. Borstning tar 1-1½ h/gång. Då sektionen endast har egen träningstid 1
ggr/vecka stjäl borstningen dyrbar träningstid. Borstning för hand är inte egentligen
tillräckligt kraftigt för att få banan ren från sand, damm, gräs, lövrester och mossa. En
maskinell rensning behövs för att få asfaltsytan i bra skick. Detta är bra även för
gokartåkningen då bättre fäste ger bättre träning. För mc-körningens del är det en
viktig säkerhetsaspekt då risken att tappa däcksfäste och därmed köra omkull ökar
avsevärt vid en oren bana.
Målsättning 2021
Målsättningen är att öka medlemsantalet genom att marknadsföra oss mera och sprida
kunskap och intresse för sporten bland allmänheten. Vi har även för avsikt att delta i KNIXkursen för att demonstrera trafiksäkerhet för deltagarna – hur man ska/ inte ska köra. Den
årliga 1:a majparaden ordnas även av sektionen.
Ordförande 2020: Johnny Nordman
Telefon: 0457 3420678
E-post: johnny.nordman@gmail.com
Hemsida: www.alandsmotorklubb.ax/roadracing
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VERKSAMHETSPLAN
ÖVRIGA SEKTIONER
2021
OFFROAD
Muddrivers kommer under 2021 att arrangera ÅM i offroadkörning. Detta görs i privat regi.
Tävlingarna körs i två klasser beroende på bilens storlek och kraft. Utöver de ordinarie
tävlingsklasserna erbjuds även en ”Safari klass”, en klass utom tävlan där intresserade får
prova på att köra offroad i samband med tävlingstillfällena. I dagens läge tävlar förare från
offroadsektionen i FM och ÅM. Samtliga tävlingar körs på olika ställen och på mark som
hyrs/ lånas ut av olika personer/ företag. Förutom åländska ekipage brukar även finländska
och svenska ekipage delta i tävlingarna.

RALLY
Rallysektionen kommer på samma sätt som tidigare år att anordna Eckerö rallysprint och ett
backrace under 2021.

VETERANSBILSGRANSKNING
Enligt den åländska lagstiftningen är ÅMK berättigad att granska veteranbilar före de
veteranbilsbesiktas av Fordonsmyndigheten. Ett 10-tal granskningar görs årligen av
föreningens två granskare. Granskningen sker efter beställningsbehov av kunden.
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KONTROLLGRANSKNING VID OMBYGGNATION AV BILAR
Verksamheten är i sin begynnelsefas och söker ännu sin rätta form. Målet är att verksamheten
under 2021 ska hitta sin rätta form. Ett nära samarbete med Fordonsmyndigheten finns.

BILORIENTERING
Ett önskemål om att bilorientering skall ordnas igen har inkommit till föreningen. Utredning
pågår för att se om detta är möjligt att förverkliga. Målsättningen, ifall tävling ordnas, är att
antalet tävlingar skall vara flera till antalet.
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