
 

Verksamhetsplan Rättvik Boda MK 2022 

Vår verksamhetsidé är att vi vill utveckla människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som 

social och kulturellt inom ramen av vår idrott och RF riktlinjer och regler. Ledord i vår 

förening är att alla får vara med och där gemenskap, laganda och att ha trevligt tillsammans 

är viktiga för att glädjen ska finns hos alla. Vi vill ha en bredd med nybörjare för såväl ung 

som gammal, vi vill bevara alla medlemmar oavsett ambitionsnivå samt ha en 

välfungerande tävlingsverksamhet.  

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 

värdegrund. 

Föreningen ska aktivt jobba för att redovisa LOK timmar samt bedriva Lärgrupp  

Vi ska på öppet hus lämna ut ett informationsblad till alla medlemmar med fakta inkl. 

kortversion av värdegrunden och verksamhetsplanen. 

Medlemsavgiften och banavgiften är oförändrad och de kommer att vara: 

Medlemsavgift 2022  

Enskild aktiv medlem 150:-,  

Föräldrar, syskon, stödmedlem 40:-  

Familjemedlemskap 300:-  

Banavgift 2022  

Banavgift 500:-/ familj med aktiva medlemmar upp till 16 år  

Förare från 17 år och uppåt betalar egen banavgift.  
 

Öppet hus  

Inför säsongen arrangera ett Öppet Hus som ska annonseras i lokal media, hemsidan och på 

Facebook. 

Banvärdar/träningsdagar  

Banan hålls öppen för fria träningar två dagar i veckan för MX. Ansvariga för dessa dagar är 

medlemmar som tilldelas en banvärdsdag.  

Lista ska mejlas ut tillsammans med instruktioner vad som förväntas av banvärden.  

Banvärdslista anslås månadsvis.  

Arbetsdagar  

Under året ska arbetsdagar genomföras för att underhålla anläggningen. Dessa ska kommuniceras ut 

i god tid till alla medlemmar och vi ska bjuda på förtäring.  

 

 



Träningsläger  

Klubben ska anordna ett föreningsläger på vår hemmabana med våra egna tränare och det ska vara 

kostnadsfritt mot en arbetsinsats.  

Lägret ska rikta sig till klubbens alla åkare oavsett nivå.  

Medlemsmöten  

Ska hållas en gång i månaden under säsong, dit alla medlemmar är välkomna, mötena annonseras på 

hemsidan och Facebook. Protokoll från dessa möten ska finnas att läsa på hemsidan. 

Anläggningen 

Projektera för ”nytt” klubbhus 

Underhålla & utöka maskinparken 

Underhålla och förbättra bananorna. 

 

MX: 

Crosskola  

Ska bedrivas 6 ggr på våren och 6 ggr på hösten med grupper som delas in utifrån kunskapsnivå.  

Ungdoms/JSE träning 

Organiserad ungdomsträning för förare som är 13 år och äldre och innehar tävlingslicens för 

klubben. 

KM 

Målsättning att arrangera fem deltävlingar varav dubbla heat på den sista deltävlingen.  

Tävlingar MX 

 

Dalacrossen 19/7  

Speedstore cup 24/9 

Serielag MX 

Klubben ska representeras i distriktet med två lag. 

Enduro  

Utvecklingen av spåret kommer fortgå under säsongen 2022 där vi planerar att ta hjälp av en 

grävmaskin för att riva upp de stubbar som går, eventuellt förlänga slingan. 

Eventuellt köra ut material i spåret för att markförstärka vid de blötaste och mest sönderkörda 

partierna. 

Framtida planer innefattar att bygga en mer extremliknande del på Folkracedelen. 

Arbetet i Endurosektionen fortgår med ambitionen att kunna köra tävlingar, träningsläger och 

Enduroskola för alla intresserade från ”knattar” och glada motionärer till lite mer tävlingsinriktade 

åkare. 

Fysträning 

Under vinterhalvåret ska vi erbjuda inomhus träning 1- 2 gånger i veckan. 

Utbildning 

Förse våra medlemmar med utbildning för att bedriva vår verksamhet.  

 



Kiosk 

Kiosken ska hålls öppen på crosskolan, KM och tävlingar och bemannas av föräldrar till barnen som 

deltar i crosskolan. Listor anslås terminsvis. 

Klubbfest 

Som säsongsavslutning ska en klubbfest arrangeras som är anpassad för alla medlemmar. 

Värdegrund 

Arbetet med värdegrunden fortlöper 

Nomineringar* 

Under året 2022 kan du som medlem nominera en klubbkamrat som gjort något som DU tycker är 

en bra prestation, en kompis som gjort något extra för dig, flaggvakt eller något helt annat som på 

något vis hör till klubben eller anläggningen och behöver uppmärksammas. Nomineringar görs till: 

Styrelsen via rattvikboda@outlook.com 

Förare som är ute och tävlar ombeds att rapportera in sina resultat löpande under året eller senast 

221130. Rapporteringen görs till Styrelsen via rattvikboda@outlook.com 

Styrelsen sammanställer alla nomineringar och resultat och ser över vilka som sedan 

uppmärksammas på årsmötet 2023. 

*Detta ersätter alla tidigare dokument och publiceringar angående förar, licens, poäng och 

reseersättning.  

 

 


