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ÅRETS SOM GÅTT… 

Vad ska man säga….året som varit liknar inget annat år. Ett tragiskt, svårt och tufft år för hela 
idrotts-Sverige. Vi i styrelsen har pratat mycket om detta och försökt hänga med i alla nyheter från 
Riksidrottsförbundet gällande restriktioner på grund av pandemin. Vi valde att ställa in det mesta 
av vår verksamhet. Inte kul eller finansiellt att genomföra tävlingar utan publik. Framförallt inom 
dragracing eller folkrace. Inte heller moraliskt att vara tvungen att ha sjukhuspersonal på plats en 
hel dag, när de behövdes bättre på sina jobb.  

 

Nu får vi försöka blicka framåt och hoppas att vi kommer att kunna genomföra tävlingar enligt 

plan under 2021.  

 

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.  

 

Glöm inte bort att ni som medlemmar kan handla klubbkläder från vår webbshop. 
 

 

 

Thomas Strand 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.smksoderhamn.com/Webshop/
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DRAGRACING 
 

När vi sammanfattar säsongen 2020 så kan vi säga att ingen verksamhet har bedrivits då vi har 

haft COVID-19 som gjort det svårt att hitta en säker och ekonomisk tillställning. 

Vi har under 2020 underhållit ytorna på dragracebanan och detta arbete kommer att färdigställas 

under våren 2021 då temperaturen i luften bör vara min 20+ grader.  

Vi hade planer för att köra EDRS (deltävling) 2020 på SMK Söderhamn och då denna vart inställd 

har vi i DR sektionen bestämt att vi kommer att köra 1-dagarstävlingar lokalt kommande säsong 

lika som vi alltid gjort då detta är ett lättare åtagande beträffande funktionärer och elförsörjning.  

Vi ändrar inget i klasserna till 2021 då vi tycker att samtliga klasser har fungerat bra.  

Vi kommer att dra igång säsongen med en Test´n Tune i maj (Kristihimmelfärd) där möjlighet  

ges att bland annat ta licens inför kommande tävlingar. 

 

Vi kommer att bevaka allmänna råd gällande COVID-19 under våren 2021 och blir det hårda 

restriktioner kommer vi ställa in våra event i god tid för att slippa eventuella extrakostnader.    

 
 
 

 

RALLY 

Vi hade hoppats att genomföra fjolårets favorit i repris, en sprint inne på Flygstaden, men tyvärr så 
blev det inga tävlingar i år på grund av Pandemin.  

 

 

 

BANRACING  

Banracing-gänget signalerade redan 2019 att de skulle ta paus under 2020. Så här i efterhand fick 

vi alla ta en paus under 2020, ofrivilligt.   

 

 

 

RADIOSTYRD BILSPORT 

Ingen verksamhet under 2020. 
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SKOTERTOUR  

De senaste årens stora engagemang och arbete med skoterlederna runt om i kommunen har gett ett gott 

resultat. Utöver många positiva kommentarer har underhållet av skoterlederna och dess skyltning och karta 

lett till att färre stora insatser behövt göras. 

Inför säsongen har vi därför, med hjälp av många ideella krafter, i stort kunna fokusera på ett enklare och 

inte fullt lika tidskrävande ledunderhåll. 

Samtidigt har vi fått in en ny ledvärd för Trönö, Thomas Larsson, som med stort engagemang har sett till att 

även detta område har fått en rejäl uppryckning med såväl röjning som skyltning.  

 

Tyvärr blev det aldrig någon riktigt vinter i fjol och de nyinköpta klubbskotrarna har därför fått vänta  på att 

kunna användas på riktigt, det vill säga med påkopplade ledsladdar. Inför årets säsong räknar vi också att 

utöka maskinparken med ytterligare en ledsladd, som byggs med hjälp av en sponsor. 

Den omledning som i fjol gjordes av skoterleden i Mo kom dessvärre att stängas på nytt inför årets säsong, 

då markägare dessvärre drabbats av vissa bekymmer längs leden. Där arbetar vi vidare med berörda 

markägare för att på nytt hitta en bra lösning, vilket i nuläget verkar positivt. 

Under sommaren genomförde styrgruppen inom skotertour en inventeringsdag vid klubbstugan i Mohed. 

Stugan, som tidigare var tänkt att flyttas till flygfältet, kommer nu att stå kvar på sin befintliga plats intill 

väg 50 och hemvärnets garage. Till sommarens planeras för en arbetsdag där vi kommer att rusta upp 

klubbstugan så väl invändigt som utvändigt, något vi tidigare fått ekonomiskt bidrag för genom 

försäkringsbolaget Svedea. 

Tanken är att återigen göra klubbstugan till en mötesplats som vid vissa tillfällen under säsongen ska Kunna 

hållas öppen för skoteråkare att träffas vid. Med hjälp från sponsorer har vi under året fått material till nya 

ledkryss som senare också målats av kommunens Resurscentrum. 

Årets säsong har så här långt bjudit på gott om snö och vi märker av ett stort intresse bland skoteråkarna 

runt om i kommunen. Förhoppningsvis har det rådande läget med covid-19 lugnat ner sig till nästa vinter, 

då vi hoppas på en ny snörik säsong för att kunna arrangera en träff.  

Vi tackar alla som har varit och är verksamma inom sektionen samt våra sponsorer och alla som på något 

sätt hjälper till med att göra våra leder så bra som möjligt. 
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FOLKRACE 

 

2020 – Året som pandemin, Covid-19, tyvärr satte käppar i hjulen på det mesta i Sverige. 

Vintertävlingarna regnade bort. Vårens tävlingar blev inställda. 

På klubbens bana har det, under året, genomförts träningar och även en tidsträning. Någon tävling 

på vår bana blev inte genomförd. 

I augusti började tävlingarna att komma igång i Sverige. Många anmälda till de tävlingar som blev, 

men begränsat antal startande, gjorde att inte alla fick köra tävling i år.  

I Årsunda kom ett gäng med till start. Resultaten var dock inte på topp. 

Klubbens junior, Leon Svensson, har genomfört 5 tävlingar med en 3:e plats i B-finalen i Kramfors 

som bästa merit.  

Några av klubbens förare har närvarat på närliggande klubbars träningar/tidsträningar och andra 

jippon som kom till detta pandemi-år. 

 

Vi får hoppas att det blir bättre under 2021, fast det inte ser så ut just nu i skrivande stund.  
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CROSS & ENDURO 

Under 2020 har Cross skolan haft 10 träningar, 21 st ungdomar har varit inskrivna.   

5 ungdomar från Cross skolan började tävla under 2020. 
 

Vi körde 1 st Klubbmästerskap med 36 startade. 
 
Nya startgrinden kom på plats under sommaren.  
 
 

Mål för säsongen 2021 
 

Focus på våra yngre förare med fortsatt cross skola samt hjälp att komma ut på tävlingar. 

Att komma igång med bevattning av crossbanan. 

SMK Söderhamn har varit representerade på cross och endurotävlingar runt om i Sverige. 

 
 

Crosskolan har varit populär och banan är i kanonfint skick. (Bilderna hämtade på Facebook) 

 

 

 

SKOTERCROSS 

Ingen verksamhet 

 


