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ÅRET SOM GÅTT… 

Än har inte motor-Sverige hämtat sig efter pandemin. Lågt deltagande på många tävlingar, 
vilket har lett till att tävlingar fått ställas in. Har intresset för motorsport svalnat eller är 
kostnaderna för höga… 
 
Även i år så genomförde vi en SM final för junior i dragracing. De tävlade har varit nöjda med 
våra banor och verksamhet. Vi vill tacka alla funktionärer som ställer upp för att göra detta 
möjligt.  
 

Febril aktivitet på cross och endurobanorna. Crosskolan för knattar är uppskattad.  
 
Intresset för radiostyrd bilsport har vaknat och det jobbas på med vår bana efter några års 
vila. Vi får hoppas att detta lockar yngre motorintresserade.  
 

Nu får vi försöka blicka framåt och hoppas att vi kommer att kunna genomföra tävlingar 
enligt plan under 2023.  

 

Vill återigen påminna om att vi måste allas hjälpas åt att värna om vår fina anläggning, den 
sköter inte sig själv.  

 

Vi behöver också tänka på våra motorintresserade ungdomar och försöka hitta på aktiviteter 
för att kunna skapa en yngre generation som vill vara med och lära sig utav dom seniorer 
som är eldsjälar i dag.  

 

 

 

Thomas Strand   Hans-Erik Berg 
 

 

 

Kristina Berg    Karina Nilsson 
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Styrelsen sammansättning 2022 
 
Thomas Strand ordförande 
Hans-Erik (Frasse) Berg ledamot 
Kristina (Kicki) Berg kassör 
Karina Nilsson sekreterare 
Lars (Bersen) Björklund ledamot 
Peter Eklind  ledamot 
Lars-Gunnar Nyström ledamot 
Tommy Lindberg suppleant 
Per-Åke Svensson suppleant 

 

 

 

Verksamhetsplan för 2023 

SMK Söderhamns avd kommer under året att jobba för: 
 

Att utbilda funktionärer i dom olika sportgrenarna. 
 Att få fler ungdomar till de olika sportgrenarna. 
 Att få vatten till området. 
 Att få en returväg för dragracing. 
 Att arrangera tävlingar. 
 
 

 

 

  



SKOTERTOUR 

Vi jobbar på som vanligt med ledvård, vart en hel del nya broar som byggts 

inför denna säsong. Vi är på gång att bygga fler sladdar, så vi slipper frakta 

runt allt så det blir lite smidigare. Det rullar på som vanligt med att sladda 

leder på vintern, även ledvård på vintern så klart. Vi i skotertour kör med våra 

privata fyrhjulingar och det finns ledvärdar som inte har en hjuling och det 

står väligt högt på önskelistan att få en fyrhjuling till SMK för att kunna utföra 

ledvård i hela kommunen, i Ljusne, Mo, Mohed, Marma och Söderala har vi 

stort behov av en. /Thomas Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

  



RADIOSTYRD BILSPORT 

Under 2022 har det ej varit några tävlingar på banan för 1/10 Offroad. Dock har 

intresset för banan vaknat och sporadiska träningar har genomförts. Banans 

skick har efter att varit övergiven nu börjat att rustas och den börjar bli 

tävlingsduglig igen och minst 1 tävling i Sommarcupen kommer att genomföras 

under 2023.  

Vi har diskuterat huruvida 

vi kan anordna en Touring 

bana på området för att 

bibehålla intresset för just 

Radiostyrd Bilsport i 

Söderhamn. Touring har 

varit den gren som de flesta 

medlemmarna har utövat 

under 2022 då har man 

tränat i Årsunda 

sommartid. Under 

vinterhalvåret har det varit 

träning inomhus i 

Viksjöfors-Ovanåkers 

kommun med egen 

permanent hyrd lokal på 

500 kvm. 

 

I Mittsvenska On Road 

cupen i 1/8 GT är 

framgången för SMK 

Söderhamn lysande med 

vinnaren Mattias 

Lundmark samt på en 

andraplats Jörgen Eriksson. 

 

 

 

 

 

 

Målet är att under 2023 fortsätta jobba för att öka intresset för Radiostyrd 

Bilsport på vår bana. /Peter Eklind 

 

 



FOLKRACE 

2022 – Förändringarnas vindar har dragit in över Sveriges folkracetävlingar. 

Under det gånga året har det varit många klubbar som har kämpat mot 

varandra när de har lagt sina tävlingar på samma helg. De som drog vinstlotten 

var de större tävlingarna, 2 dagars och festivalerna. Vår egen hemma tävling 

var en av dem som fick stryka på foten. På klubbens bana har det, under året, 

genomförts träningar där förare runt om i länet har deltagit. Klubbens seniorer 

och junior har tävlat flitigt runt om i landet både i folkrace och i den nya 

sportgrenen bilcross. Många har placerat sig högt i finalerna som våra Mimmi 

Öhrn när hon var ytterst nära att vinna Sveriges största folkracetävling, 

Semester racet i Vimmerby, inför sista kurvan blev hon av knuffad i ledning och 

slutade därmed på 5:e plats /Anna Jonsson 

 

 

 

RALLY  
Vi hade hoppats att kunna genomföra en sprint och några kurstillfällen under 
året men p g a vissa orsaker så gick det ej att genomföra.  
Vi har under året varit och hjälpt SMK Hälsinge med deras rally.  
Det viktigaste vi har framför oss under år 2023 är att köra utbildningar, så att vi 
blir flera som kan hjälpa till. /Frasse Berg 
 

 

 

  



DRAGRACING 

Inför säsongen gjordes en del uppgraderingar på anläggningen i form av nya 

scoreboards, då dom gamla har gått på lånad tid alldeles för länge. Samtidigt 

byggdes en autostartfunktion in i tidtagningen. 

Under sommaren 2022 genomfördes tre event på strippen. De två första som 

kördes 7/5 och 11/6 var rena Test´nTune evenemang där ca 50 talet totalt kom 

och testade sina åk. Det utfärdades också en hel del nya licenser vilket glädjer 

oss mycket och som vi ser som en viktig del i vår position som plantskola i 

arrangörsleden. 

Då vi sökte om att få köra Junior-SM finalen även detta år och fick det beviljat 

så blev upplägget till vår tävling i september liknande som förra året.  

En 2-dagars tävling kördes den 9 - 10 september och kryddades med ett nytt 

upplägg i form av Bracket Masters där alla möter alla i en och samma klass med 

ett handikappsystem. I Bracket Masters samlades en stor prispott in från 

välvilliga sponsorer, vilket uppskattades stort av de tävlande där det stod 

mycket prestige på spel. Vi får nog också se det som en liten skrällseger att vår 

egna Anders Eriksson till slut rodde hem hela tävlingen framför ett mycket 

meriterat startfält. I Junior-SM blev det minst lika spännande som föregående 

år där Lina Andersson från Näsviken knep SM-guldet tack vare vinst i tävlingen. 

Grattis säger vi till våra pristagare! 

Under sommaren gjordes en revidering i banpreppningen, vilket började visa 

sig under sensommaren i form av bättre och stabilare fäste för samtliga. 

Tanken är att fortsätta med det arbetet nästkommande säsong. 

Kjell Pettersson som under flera decennier har preppat EM-tävlingarna både på 

Mantorp och Tierp bjöds in och höll en kurs i preppningsarbete under 

försommaren vilket lade en stabil grund för hur arbetet ska genomföras 

framöver. 

Ytterligare betonglink har införskaffats vilket gör att vi får link längs hela 

tävlingssträckan till nästa säsong. Det ser vi som en del i vårt fortsatta 

säkerhetstänk på vår fina anläggning. 

Inför 2023 ser det ut som att vi siktar på två event, dels TT i början på maj vilket 

vi ser som viktigt att vi genomför, både för våra tävlande och för våra 

funktionärer så alla får skaka av sig vinterdammet, samt så brukar det vara ett 

bra tillfälle att ta licens inför säsongen. 

 



Bracket Masters vill vi också spinna vidare på då vi unisont har fått mycket 

lovord från det upplägget. 

Tills sist vill vi tacka alla våra underbara sponsorer, funktionärer, tävlande och 

publik för den gångna säsongen. 

//Styrgruppen för dragracingsektionen, Thomas Strand    

 

Guld: Lina Andersson, SHRA Sundsvall  

 

Silver: Alfons Åberg, SHRA Sundsvall 

 

Brons: Almathea Granholm, Rod´n 

Kustom Racing Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CROSS & ENDURO 

Under 2022 har Cross skolan haft 10 träningar, 18 st ungdomar har varit 

inskrivna   

5 st ungdomar tävlar aktivt och 3st kör ungdoms SM 
Vi hade 3 st ungdomsläger i år 
 
Vi har kört vintertävling hälsingeserien samt sommartävling. 
Den 23 juli kördes en deltävling i SCCS (Swedish Cross Country Series)  

med 141 startande  

En 3 timmars GGN träning kördes i september 
 
 

 
 
 

 


