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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.  

 

Vi är så stolta att ha genomfört ett SM i Enduro och 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.  

 

Nu får vi försöka blicka framåt och hoppas att vi kommer att kunna genomföra tävlingar enligt 
plan under 2022.  

 

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   Anna Jonsson 
 

 

 

Kristina Berg    Karina Nilsson 
 

 

 

Lars Björklund   Hans-Erik Berg 
 

 

 

Magnus Dahlin 

 

  

https://www.smksoderhamn.com/Webshop/
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Styrelsen sammansättning 2021 
 
Thomas Strand ordförande 
Anna Jonsson vice ordförande/ledamot 
Kristina (Kicki) Berg kassör 
Karina Nilsson sekreterare 
Lars (Bersen) Björklund ledamot 
Hans-Erik (Frasse) ledamot 
Magnus Dahlin ledamot 

 

 

 

Verksamhetsplan för 2022 

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. 
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DRAGRACING 
 
Som för de flesta andra började säsongen trevande i sviterna av Coronan. 

Första halvan av sommaren kördes inget alls på strippen. Men en del arbete utfördes, och då 

främst med själva banan då man försökte reparera de bristfälligt utförda asfaltskarvarna. En 

mindre fräsning av skarvarna utfördes samt en ”spackling” av dessa med en primer där emellen. 

Det toppades med en väl utförd preparering vilket gjorde att banan såg mycket fin ut inför den 

stundande Test´n Tune som var inplanerad den 21 augusti, den första inplanerade körningen 

sedan slutet av 2019. 

Sektionen hade lite svårt att veta hur det skulle se ut med allt med rådande restriktioner och hur 

folk skulle förhålla sig till dessa. Ett 30-tal anmälda fanns på plats vilket var glädjande att se att det 

fanns några som stod raceready när det gavs möjlighet för körning igen. Det som var ännu svårare 

att förutse var hur mycket publik som skulle dyka upp, och där beräknade vi helt fel när det kom 

betydligt fler än vad vi kunde ana. Allt såldes slut i kiosken den dagen! 

Dessvärre fungerade inte reparationen av banan, en del av spacklingen följde med däcken upp och 

vi blev tvungna att stänga en lane. 

Med bara ett par veckor kvar till Helsinge Open och Junior SM-finalerna var goda råd dyra. 

NCC ställde upp på kort varsel och fräste upp skarvarna och asfalterade om en halvmeter bredd ca. 

Detta gjorde att banprepparkillarna fick jobba stenhårt med att bygga upp en ny körbar yta inför 

tävlingarna. Grymt jobbat av alla parter! Tävlingen kunde genomföras som planerat. 

Tävlingen kördes för första gången sedan 2010 på 2 dagar, vilket uppskattades av de 40-tal team 

som fanns på plats. De bjöd verkligen upp och radade upp fina körningar timme efter timme.  

Emelie Svensson från Sundsvall kom som 5:a i SM-tabellen till Söderhamn, men efter grymma 

körningar under helgen så slutade det med att hon for hem med ett SM-Guld. Grattis Emelie! 

SMK Söderhamn har också sökt för att få köra Junior SM-finalerna igen 2022 och fått det beviljat. 

En del investeringar har det också beslutats om. Bla nya scoreboards samt autostart till 

tidtagningen. Sammantaget får vi vara nöjda med den korta men intensiva säsong vi genomfört 

och vi blickar med glädje fram mot 2022. 

//Styrgruppen för dragracingsektionen, SMK Söderhamn  
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RALLY 

Vi hade hoppats att kunna genomföra en favorit i repris, en sprint inne på Flygstaden, men tyvärr 

så blev det inga tävlingar i år på grund av Pandemin. Vi skall försöka att köra några kurstillfällen 

om nu pandemin tillåter det. 

 

BANRACING  

Ingen verksamhet.  

 

RADIOSTYRD BILSPORT 

Under 2021 har det varken varit tävlingar eller träningar i Söderhamn. Dels pga Corona synpunkt, 
men också av att det lokala intresset för Buggy klassen är väldigt lågt.  
Tränat har det flesta gjort på Touringbanan i Årsunda och några har varit iväg på tävlingar i Touring 
utomhus med blandade resultat. 
Träning under vintertid har bedrivits på en egen hyrd lokal i Ovanåkers kommun. 
Vi hoppas att få lite fart på verksamheten på våran egen bana under detta år. 
 

FOLKRACE 

 

Pandemin, Covid-19, fortsätter gäcka Sverige, även detta år. Tyvärr speglar det sig i 

tävlingskalendern med färre tävlingar. 

På klubbens bana har det, under året, genomförts ett antal träningar, och det stora –  

En uppskattad tävling, Hälsingeracet. 

På de tävlingar som blev av, så visade klubbens representanter härliga körningar, med mycket bra 

resultat. Det har radats upp många pallplatser 

Segrare på tävlingen i Ljusdal – Jocke Jonsson.  
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Klubbens junior, tyvärr den enda men fler på gång, Leon Svensson, genomförde några tävlingar 

med blandat resultat. Några B-finals platser fick han ihop. 

På hemmatävlingen, Hälsingeracet, så fick klubbens representanter till riktigt bra placeringar. 

Marcus Lund segrade i både C-final & B-final samt en 5:e plats i A-finalen. Direkt till A-final togs sig 

Robban Törnqvist där han gick i mål som 4:a. Systrarna Öhrn togs sig direkt till A-finalen bland 

damerna. Segrade gjorde Mimmi med Pyret på en 6:e plats med en bil i sämre skick. Leon 

Svensson tog sig till B-final bland juniorerna. Slutade där på en 5:e plats med en defekt motor. 

Arbetet med vår bana fortgår, i samarbete med lokala företag samt ideella krafter. Stor hjälp av 

ideella krafter och företag gjorde att vår tävling Hälsingeracet blev mycket uppskattad.  

Stort Tack för all hjälp. 
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CROSS & ENDURO 

Under året 2021 har vi haft bra med besökare på både crossbanan och i endurospåren. Vi fick inte 
ihop något KM i år men fick i alla fall Enduro SM i Söderhamn. 
 
Det har varit ca 20st knattar och 5-6 äldre ungdomar som tränat aktivt under säsongen i cross 
skolan. Det har varit 5 st som varit ute på tävlingar och läger  
 
Crossbanan har byggts om samt besiktas även skoterbanan är in besiktigad och används flitigt av 
dom yngre åkarna. Gotlandsslingan har gjorts i ordning och får användas igen vilket är mycket 
populärt bland åkarna. 
 
Nytt år nya möjligheter 
 
Den 26/3 kommer det ordnas en enduro vintertävling som ingår i Hälsingeserien samt i juni 
kommer Thorell att anordna ett varvlopp som ingår i en varvlopps serie. Lars Berglund från 
Hudiksvall har införskaffat ett tidssystem för transponder så framöver kommer det att köras fler 
KM och tidsträningar hos oss och grannklubbarna. 
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SKOTERTOUR  

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

ett gott resultat. Inför säsongen har vi därför, med hjälp av många ideella krafter, i stort kunna 

fokusera på nya broar och ledunderhåll. 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.  

Vi har arbetat med markägare på vissa områden för att hitta bra lösningar, vilket i nuläget verkar 

positivt. Tanken är att återigen göra skoterstugan till en mötesplats som vid vissa tillfällen under 

säsongen ska kunna hållas öppen för skoteråkare att träffas vid. 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 flera 

träffar än vad vi har gjort under detta år. 

En vision för kommande år är att vi utökar med flera sladdar och eventuellt en ny fyrhjuling. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


