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Styrelsen för Rättvik Boda MK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
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   Martin Winter  Banan 

Valberedning:  Joakim Engberg & Tobias Lindqvist 

Revisorer:  Lele Matsson & Sigbjörn Rusten 

Bangrupp:  Martin Winter, Lele Matsson & Erik Rusten 

Årsmötet hölls 17/3 2021 

Föreningen har haft antalet 7  styrelsemöten/medlemsmöten. 

Annica och Lele Matsson deltog på Nedre Norras distriktsårsmöte 27 februari 2021. 

På arrangörsmöte MX deltog Peter Hedmark och Magnus Olsson.  

 

Föreningen 

Värdegrund 

Klubben har under året inte jobbat med Värdegrunden, men den finns på hemsidan. 

Öppet hus  

Vi hade ej öppet hus, vi hade säsongsöppning för medlemmar 20210501. 

Arbetsdagar  

 

24/4 arbetsdag inför banöppning. 

16/5 hade vi en arbetsdag inför serietävlingen och även en hel arbetsvecka med att 

sortera material till banan. 

23/10 säsongstängning av anläggningen. 
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Kiosk 

Kiosken var öppen på crosskolan, KM och bemannades av föräldrar till barnen som 

deltar i crosskolan. 
 

 

Klubbfest 

Det arrangerades ej någon klubbfest pga covid-19. 

 

Nomineringar 

Styrelsen nominerade Backa Tommy Persson till fri banavgift 2022, årets banvärd. 

2 förare har rapporterat in resultat för tävlingssäsongen 2021. 

Styrelsen har beviljat ersättning till dessa två.  

  

Hemsidan 

Under våren hade Annica, Lele och Kim en träff och strukturerade om hemsidan och 

tog bort mycket gammalt. Det beslutades att allt som kommunicerade ut ska läggas 

upp på hemsidan och sedan kopplats till Facebook. Det har blivit ett fint lyft och 

många nyheter har publicerats, dock efterlyste webmaster ett större engagemang 

från medlemmarna att tillhanda hålla texter och bilder. 

 

Utbildning 

  

Annica arrangerad två utbildningar för klubben i samarbete med RF SISU 

Dalaidrotten en för våra unga ledare där 9 deltog inkl våra tränare för 

Ungdomsgruppen.  

14 mars En dag med fokus på hur det ideela förening fungerar och du som aktiva …. 

En för alla medlemmar som skulle kunna tänka sig att vara en del i vår organiserade 

verksamhet där endast vår ordförande kom. Den kommunicerades via hemsidan och 

ett mejl till alla medlemmar. Två kom!!! 

Vi har två medlemmar som gått Grund Utbildning för tränare. 

Vi har två Nivå 1 ledare som deltog på en fortbildning via Nedre Norra MX 

kommittén, där fokus låg på hur utvecklar vi och behåller dem aktiva och hur får 

klubbar in i gång organiserad träningen efter ”cross skolan”  
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Anläggningen Banan  

Projektera för ”nytt” klubbhus, fortgår. 

Gamla traktorn såldes och nyare införskaffades under våren -21. 

Bangruppen bildades, och är under uppbyggnad.  

 

 

Banvärdar/träningsdagar  

Banan har varit öppen för fria träningar två dagar i veckan för MX. Ansvariga för 

dessa dagar är medlemmar som tilldelas en banvärdsdag. Har tyvärr inte fungerat 

enligt plan.  

Vi har återigen haft distriktets träningsgrupp på besök på vår anläggning. 

Banan har i år varit uthyrd en helg till MCK4ALLS klubbläger. 

 

Endurospåret 

Utvecklingen av endurospåret har skett under 2021, allmänt underhåll och 

byggnationer. Ett vinterspår har körts upp och bitvis plogats, underhållits med succé. 

En grillplats har färdigställts.  

 

 

Träning 

Fysträning 

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 torsdagar januari-

mars. Har man deltagti på alla så har man värmt upp i 7,5 timmar, gjort ca 2700 
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armhävningar och sa 1440 stycken benlyft (kurvkörning).

 

MX 

Crosskola  

Har genomförts 6 ggr på våren och 6 ggr på hösten med grupper som delas in utifrån 

kunskapsnivå. Uppskattad och välbesökt.  

Ungdom och juniorträningsgrupp 

Vi har vidare utvecklat träningsgrupp för tävlingsåkare med ungdoms och 

juniorlicens där serielaget bjudits med under flertalet tillfällen. Vi startade upp med 

en upptaktsträff där alla satte sina mål och gjorde en plan hur man ska nå dem. 

Sen hyrde vi MX indoor och serielaget bjöds med en häftig upplevelse. 

De flesta i gruppen har deltagit på inomhusträningarna och utomhus löpning. 

Vi startade upp med att träna i Avesta 4 april Mora sen på Råberget  på 

söndagsförmiddagar och vid ett par tillfällen besökt andra banor. Gruppen 

avslutades med att köra inomhus Gokart och summera året och sätta nya mål inför 

2022. 

Distriktsträningsgrupp 

Klubben har haft 7 åkare med i distriktsträningsgrupp. Martin Ohlsson, Melker 

Hedmark, Jonas Gruvris, Daniel Liss, Angelina Matsson och FIlip Svan. En av tränare 

för gruppen kommer från Rättvik Boda MK, Peter Hedmark. 
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ENDURO Träning 
 

Torsdagar och söndagar har spåret varit öppet för allmän träning. 

Läger  

Årets läger arrangerades i Mora tillsammans med Mora MK, efter avslutat läger bjöds Mora 

MK in till KM-final i Rättvik.  

Tävling 

KM 

Klubben genomförde fem deltävlingar varav dubbla heat på den sista deltävlingen.  

Tävlingar MX 

Serien 23/5 genomfördes med lyckat resultat trots Covid restriktioner. 

Serielag MX 

Klubben har representeras i distriktet med två lag. 

 


