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Årsmöte torsdagen den 15 mars kl. 18.00
Motorgården, Hammargatan 9, Växjö

ÅRSMÖTETS DAGORDNING
§ 1.

Årsmötet öppnas.

§ 2.

Fastställande av röstlängd.

§ 3.

Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.

§ 4.

Fastställande av dagordningen.

§ 5.

Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.

§ 6.

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.

§ 7.

Kommittéstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

§ 8.

Resultat och balansräkningar för det gångna året.

§ 9.

Revisorernas berättelse.

§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
§ 11. Fastställande av medlemsavgift för året 2018.
(Styrelsens förslag är att den förblir oförändrad jämfört med innevarande år)
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan/organisationsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret.
§ 13. Stadgeenliga val
Val av ordförande för styrelsen för en tid av ett år.
(avgående Anders Wiktorsson)
Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
(avgående Peter Kenell, Torgny Nilsson, Joakim Carlborg)
Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
(avgående Lars-Göran Andersson och Daniel Janen)
Val av två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
(avgående Björn Vinberg, Ulf Upperud, suppl. Jan Nygren)
Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
(avgående Rolf Linde, Stefan Wikström, Hans Torstensson)
Val av ombud till SDF för en tid av ett åt. (utses av styrelsen)
Val av tre ledamöter till medalj/priskommittén för en tid av ett år.
(avgående Anders Wiktorsson, Per Hellquist, Torgny Nilsson)
Val av jury för S-skölden för en tid av ett år.
(avgående Anki Söderström, Sven Elofsson, Hans Torstensson, Rolf Linde, Bo Karlsson).
Val av ledamöter till miljögrupp för en tid av ett år.
(avgående Anders Wiktorsson, Per-Ola Hård, Johan Östergren, Jonas Johansson, Manuel
Swärd)

§ 14. Val av kommittéordförande för ett år
a)

Racingkommittén

(avgående Stefan Svensson)

b)

Rallykommittén

(avgående Linda Söderström)

c)

Bil-O kommittén

(avgående Rolf Linde)

d)

RB-kommittén

(avgående Per Hellquist)

e)

Off-road kommittén

(avgående Torbjörn Petersson)

f)

Folkrace kommittén

(Vakant)

g)

Kartingkommitté

(avgående Torgny Nilsson)

h)

Enduro-kommittén

(avgående Joakim Carlborg)

i)

Material kommittén

(avgående Berne Sjösten)

j)

Slotracing kommittén

(avgående Peter Kenell)

k)

Veterankommittén

(avgående Göran Pettersson)

§ 15. Val av ledamöter (2-4) i kommittéerna för en tid av ett år.
Racingkommittén
(avgående Roger Engström, Ricard Andersson)
Rallykommittén
(avgående Erik Telehagen, Nina Jonasson, Björn Jonasson)
Bil-O kommittén
(avgående Gunnar Holmgren, Mats-Olof Bengtsson)
RB-kommittén
(avgående Pär Järgren, Johan Ström)
Off-road kommittén
(avgående Jacob Klason, Stefan Urdell, Johan Östergren, Patrik Enarsson)
Folkrace kommittén
(Vakant)
Karting kommittén
(avgående Magnus Einarsson, Ola Bergqvist, Maria Ljung-Jönsson, Michael Holm, Rickard
Andersson)
Enduro kommittén
(avgående Peter Arvidsson, Stefan Wikström, Peter Roth, Daniel Janén, Niclas Starck, Peter
Sundh)
Material kommittén
(Vakant)
Slotracing kommittén
(avgående Peter Lantz)
Veterankommittén
(Rolf Skogström, Jan Nygrén, Sture Heimann)
§ 16. Val av tre ledamöter till Hagaslättskommittén för en tid av ett år.
(Utses av styrelsen)
§ 17. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst 21 dagar före årsmötet.
§ 18. Övriga frågor.
(Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen.)

§ 19. Mötet avslutas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Wäxjö Motorsällskaps styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2017.

WMS Huvudstyrelse har bestått av:
Ordförande:
Vice Ordförande
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:
Suppleanter:

Anders Wiktorsson
Peter Kenell
Per Järgren
Timmy Berntsson
Torgny Nilsson, Joakim Carlborg, Jacob Klason
Lars-Göran Andersson, Daniel Janen

Verksamhet under året
Wäxjö Motorsällskap har under år 2017 haft ett stort antal betalande medlemmar. Kansliet har inte
meddelat några exakta siffror för verksamhetsåret då Idrott Online fortfarande inte är helt inarbetat.
Sällskapet har en tillströmning av nya medlemmar.
Huvudstyrelsen har sammanträtt 7 gånger under verksamhetsåret 2017, Hagaslätts kommitté har
sammanträtt under vår och höst. Mycket av verksamheten i WMS styrs från de olika sektionerna. Ett
antal möten har avhållits i de olika sektionerna
Under året har Linda Söderström arbetat med kanslitjänster löpande, företrädelsevis på distans och
Ann-Christin Söderström har varit kassören behjälplig med bokföring och annat löpande
ekonomiarbete.
Hemsidan www.waxjoms.se har uppdaterats löpande.
Medlemsantal

Radiostyrd Bilsport
Enduro
Dragracing
Karting
Folkrace
Slotracing
Bil-O
Rally
Offroad
Racing
Övriga
Totalt

2012
42
161
51
5
8
6
139
73
21
14
520

2013
48
137
1
47
10
10
6
123
58
23
463

2014
45
153
1
45
10
8
8
140
65
23
10
508

2015
43
133

2016

50
7
10
6
149
57
18
10
483

Föreningens övriga verksamhet under året beskrivs i de kommande sidorna i detta dokument.

OFFROAD

Årets verksamhet har rullat på i gamla hjulspår med med två planerade körtillfällen i månaden där vi
umgåtts och kört bil på området. Medlemmar ur klubben har även besökt andra klubbars träffar runt
om i landet och utmanat sig själva och sitt fordon att ta sig fram i lite mer okänd teräng.
Vi har även i år anordnat den årligt återkommande Bergundaträffen i maj som besöktes av ett 50 tal
fordon.
Vi har haft en större offroad körning i samarbete med Sweden offroad tour som i år var välbesökt med
ca 60 bilar.
Vi har som tidigare år också i år haft en körning med funktionshindrade brukare från Växjö kommuns
omsorgsförvaltnings fritidsverksamhet och kunnat erbjuda en trevlig och uppskattad dag i skogen.
Året avslutades på vanligt vis med en traditionsenlig körning på nyårsafton.
Sektionens styrelse har i år bestått av
Ordförande Torbjörn Petersson
Kassör Jacob Klason
ledamöter
Stefan Urdell
Johan Östergren
Patric Enarson
Torbjörn Petersson /ordf

BIL-O
Tyvärr ser vi fåtal WMS utövare inom Bilorientering. De mest säkra korten är som vanligt
Mats-Olof Bengtsson och Gunnar Holmgren som presterat fina resultat på den s.k. Korta
banan. Deras totalplacering i Bil-O syd serien blev att Mats Olof segrade som förare och
Gunnar 2a som kartläsare. Detta beror på att främste konkurrenterna växlat förare vid något
tillfälle.
På långa banan har Rolf Linde deltagit vid fåtal tillfällen då karting och Bil-O tävling har
tendens att krocka. I SM tävlingen i Ljungby gick det skapligt men kartläsarrosten tog ut sin
rätt.
Viktor Linde som omnämns i kartingsammanhang har agerat förare åt pappa Rolf vid två
tillfällen. Då ungdomsklass saknas i Bil-O har utskottet ändå ställt sig välvilliga att ge
dispens. Dels som föråkare i Grimslövs tävling och sedan på Långa och svåra elitbanan i
Alingsås. Den senare var en riktig utmaning även förarmässigt på sliriga besvärliga vägar där
kartläsaren dock sviktade lite.
Wäxjö MS har även arrangerat en Bil-O utbildning med teori och tillhörande praktisk
utövning, se separat information. Kurserna skall fortsätta under 2018 så vi hoppas på en liten
men naggande god tillväxt. Även intresse för den växande disciplinen Regularity finns inom
klubben.
Bil-O banor arrangeras i Sydsverige med varierande svårighet. Från enklare banor i dagsljus
där vanliga familjebilen kan användas utan risk till mer krävande och svåra banor i mörker
helst med specialutrustad och ”oöm” bil.
Förhoppningen är att fler f.d. rallyåkare, kartläsare och likasinnade testar under 2018.
En sport som är svårt att sluta med när man väl blivit biten. Ungefär som all annan motorsport
Utbildning i Bilorientering i Wäxjö MS klubblokal 2017-11-25
25 November 2017 hade bilorienteringssektionen en kurs för nybörjare i WMS klubblokal.
12 intresserade personer infann sig för att få information om denna Bilsport.
Därutöver var Anders Wiktorsson, Rolf Linde, Mats-Olof Bengtsson och Gunnar Holmgren
från bilorienteringssektionen för att hålla i denna utbildningsdag.
Vi började med att Rolf Linde höll en teoretisk utbildning hur bilorientering fungerar.
Deltagarna fick då titta på körordrar som de så småningom skulle använda i praktiken.
När det började kännas att deltagarna förstod hur bilorientering fungerar så var det dags för
dem att åka iväg på en praktisk runda där de fick använda sina körordrar och tidkort.
Vi i sektionen hade gjort i ordning en runda på ett par mils körning runt Sundet och
Bergundatrakten med både orienteringskontroller och passerkontroller. Även en del kontroller
som inte skulle användas var utsatta för utbildningens skull.
Så småningom så kom deltagarna tillbaka och fick sina tidkort rättade. Några hade klarat alla
kontroller galant medan några hade missat en del men överlag mycket bra jobbat av
deltagarna.
Alla verkade nöjda med det de hade varit med om och var intresserade att återkomma när
tillfälle ges och det är vi mycket glada för. Vi i sektionen var också nöjda med dagen.
/ Gunnar Holmgren

Bilorientering - på rätt väg för oss av Gunnar Holmgren
Det började 2004. Min fru Ann-Charlotte och jag nappade på en intresseanmälan i
Smålandsposten. Några för oss okända personer (bl.a. Rolf Linde och Åke Jansson ) ville dra
igång en utbildning för nybörjare i bilorientering. Året innan hade jag faktiskt sökt på nätet
om denna sport som lät rolig för oss. Jag tycker om att orientera och frun tycker om att köra
bil men det kändes lite långt iväg med tävlingar, i och för sig Ljungby, men annars i
Västergötland och Närke bland annat vad jag kommer ihåg.
Så när den här utbildningsgrejen dök upp så var det ju ganska precis vad vi sökte. Tanken var
att tävlingarna skulle hållas inom länsgränsen.
Så vi åkte till BSR:s gamla lokaler och var med på denna utbildning med tillhörande
tävlingsrunda. Rundan gick runtomkring Härlöv med tillhörande skissprov på Schakt &
Transport på västra industriområdet. Allt gick väl någorlunda bra tills vi kom in på
skissområdet. Då tog det stopp. Vi fattade ingenting. Varför höll vi på med detta som snurrade
runt i huvudet just då? Vi var på väg att bara köra ut genom grindarna och lämna det här med
bilorientering bakom oss. Men som tur var så tog vi oss i kragen och försökte i alla fall och
det har inte jag ångrat någon gång.
Säsongen fortsatte med totalt 9 tävlingar har jag för mig i Växjö, Ljungby och Älmhult. Vi
körde hela säsongen i nybörjarserien (Det fanns även en svårare serie också ). Sista tävlingen
för säsongen, var förlagd runt Risingetrakten och där fanns även möjlighet att först köra lätta
banan och sen (utom tävlan ) även prova den svåra banan och då var första gången vi körde i
mörker och det var ju en väldig skillnad trots att vi hade kört precis samma sträcka på dagen.
Vi var inte själva i bilen heller utan vår 11-årige son Dennis satt i baksätet och hjälpte till.
Så småningom så bytte vi till den svårare banan och vi höll på till 2007. På vissa tävlingar så
fick jag köra och sonen läsa eftersom inte frun hade möjlighet.
Då, alltså 2007, kom jag på idén att eftersom min kompis Mats-Olof var intresserad att vara
med, men var själv, så tyckte jag att han och jag kunde åka ihop och frun och sonen Dennis
kunde åka ihop, så helt plötsligt blev det två ekipage. Mats-Olof och jag fortsatte då på den
svårare banan medan frun och sonen behövde köra den lite lättare banan i början.
Så småningom efter något år så ville de ju också åka svåra banan och naturligtvis var ju målet
att slå Mats-Olof och mig. De lyckades inte göra det ihop men vid ett par tillfällen när inte
frun kunde så var Dennis kartläsare åt andra förare och då lyckades de slå oss. Attans också!
Bil-O Kronoberg som det då hette i början utvecklades så småningom till att kallas för BilOsyd som det fortfarande heter. Vi håller oss fortfarande i södra Sverige när vi kör men resorna
nu har blivit längre men det är det för det mesta värt. Utanför länet så har vi varit ganska
många gånger i Mönsteråstrakten, många tävlingar runtom Skåne och sen har vi de längsta
körningarna och det är upp till Göteborgstrakten, Ullaredstrakten och någon gång även uppåt
Västergötland.
Hur går det då för oss ?
Jo det går oftast ganska bra. Ibland så tar det lite för lång tid och då får vi tyvärr inga poäng i
serien men eftersom vi kör så många tävlingar som vi bara kan (tyvärr är det sällan som det är
mer än 8 tävlingar på ett år ) så kommer vi bra till i serien varje år eftersom många andra i
serien inte kör så många tävlingar varje år.
Under de senaste 6 åren så har Mats-Olof i sin förarserie kommit 1:a inte mindre än tre gånger
och jag har kommit 2:a fyra gånger i kartläsarserien.
Varför vi inte kommer lika i serien är för att en kartläsare kan t.ex. ha olika förare på olika
tävlingar.
Vad är då tjusningen med denna bilsport som var väldigt populär på bland annat 70-talet och
80-talet lite här och på länets vägar?

Jo att få uppleva så härlig natur på olika platser som man aldrig hade upplevt förut för nu har
några bestämt att vi ska köra på en massa fina ställen som de har fått tillstånd till.
Fantastiska upplevelser har vi fått erfara i alla fall och jag kan varmt rekommendera denna
Bilsport som är billig och som inte kräver så mycket utrustning.
Gå in på www.bil-o.se så hittar ni information dels hur Bil-O går till, tävlingar, resultat mm.

Karting

Kartingsektionen är mycket aktiv. Förutom två populära tävlingar som lyckade arrangörer
med Majpokalen finalen i SKCC serien har WMS förare verkligen visat ”framhjulen”.
SM /RM i Kristianstad blev främsta placeringar Alex Bergqvist med en fjärdeplats i
Senior 125 och Viktor Linde bärgade 5e platsen i J125. Viktor blev dessutom bäste Rotax
förare i klassen då de första fyra förarna körde med X30 motorer som tagits in i klassen i år
och fått viktrabatt och det blev hel del synpunkter under året då motorerna har helt olika
karaktärer. Fler WMS förare deltog i bla. Oliver Grundén och Tove Linde i J125
samt Simon Sundahl i KZ2. Dock hade de varierande framgång och otur och hamnade lite
längre ner.
Simon Sundahl vann totalt Sverigecupen i sin klass efter strålande placeringar i dessa
tävlingar. I slutet på året rådde ingen på honom och han var alltid med i topp och vann även
avslutningstävlingen.
I den populära SKCC serien var den välbesökt med WMS förare. Viktor Linde,
Tove Linde körde alla tävlingar medan Wilma Jönsson och Simon Ljung avstod några. Oliver
Grundén började i J125 men gick över till Senior 125 pga ”viktökning medan Alex Holm gick
över från Mini till J125 beroende på längdökning ;-). Alltid snabba Alex Bergqvist tävlade
mer sporadiskt och inledde helt strålande genom att ta segern i första deltävlingen i
Kristianstad. Inledningsvis i hård kamp med Viktor som vann ett av sina heat men drabbades
av kedjebrott. Viktor vann tidskörning därefter i Jönköping men tyvärr även där otur då han
kom ifatt förare som skulle varvas. I de senare tävlingarna mest ”skit” då Viktor blev
avtacklad av samma förare tre tävlingar i rad och fick motorstopp i finalen i Växjö innan start.
Trots det blev han bästa WMS förare i klassen i serien som 6a. Viktor vann klassen i
Majpokalen och satte banrekord på kuppen och vann även DM för andra året nu med Wilma
på en fin 3e plats. Övriga förare har visat stigande formkurva och klättrar resultatmässigt.
Wilma, Simon, Tove och Alex Holm som trots mycket otur med påkörningar har varit och
nosat på bra placering i de mycket stora startfälten med över 30 förare.
Alex Bergqvist gick över till Senior125 där storebror David också gjorde inhopp och visade
var skåpet skulle stå som 2a i Kalmars SKCC deltävling. Alex hade extrem otur i Klippan där
en startsmäll och armbrott gjorde att han fick avsluta årets säsong. Även Gustav Einarsson
gjorde några inhopp och visade att han tillhör toppskiktet i klassen.
Tyvärr har det varit tämligen ostädad körning från en del håll i klasserna som drabbat många
inklusive WMS förare. Startsmällar är mer regel än undantag. Stora startfält inverkar men
också svårigheter att upptäcka allt från tävlingsledare och observatörer. Hoppas det blir
förbättringar under 2018.

Vi får inte heller glömma våra kommande duktiga förare i klassen Micro. Alexander Eriksson
som bor i Karlskrona men tävlar för Wäxjö och Isabel Jönsson har gått framåt mycket under
året. Alexander byter troligtvis till Mini 2018. Robin Holm har kört framgångsrikt i Cadetti
klassen där även flera andra förare från klubben tävlat sporadiskt.
Så det ser ljust ut inför 2018 där WMS förare säkert kommer bli att räkna med. Alex
Bergqvist kanske byter klass till OK medan Oliver Grundén kör vidare i Senior 125.
Övriga tävlar troligtvis vidare i sina klasser medan Viktor sannolikt kommer gå över till rally.
WMS förfogar nu också över en mycket stabil stab som visat att de kan arrangera tävlingar.
Många nya namn i tävlingsledningen och organisationskommitten under överseende av några
veteraner som håller ett vakande öga borgar för att vi skall arrangera två tävlingar per år även
2018. Dock blir Majpokalen flyttat till Juni och ändrar namn till Hagaslättpokalen.

HAGASLÄTT MOTORBANA
Wäxjö MS och Lessebo MK driver gemensamt Hagaslätts Motorbana som innehåller en kartingbana
och en folkracebana. Under året har det genomförts två kartingtävlingar och tre folkracetävlingar.
Kartingbanan är öppen för träning onsdag, lördag och söndag. Där emellan driver Såt AB
hyrkartingverksamhet på banan.

I år har Hagaslätt visat upp ett samlat positivt resultat. Serveringslokalen har snyggats till, ny
ventilation har installerats i köket och för att ytterligare höja säkerheten har en egen ambulans
införskaffats.
Tävlingsverksamheten 2017 blir lika omfattande som 2016.

RALLY
Ytterligare ett framgångsrikt år har susat förbi.
Vi har haft totalt 64 aktiva förare/kartläsare år 2017, 27st förare och 37st kartläsare. En del sitter både
till
höger
och
vänster
i
rallybilen,
dock
inte
samtidigt.
Utöver det har vi flertalet servicepersonal och funktionärer. Vilket är helt fantastiskt!
Första måndagen i nästan varje månad ses vi på Motorklubben för att diskutera vad som hänt, vad som
ska hända och givetvis för att dricka kaffe och snacka skit. Mötena är välbesökta och självklart
kvarstår traditionen med att bjuda på rulltårta om man råkat slå runt med rallybilen. Vi hittar även på
andra roliga saker under årets gång t ex Pubkväll på våren, smörgåstårta i sensommarsolen och en
välbesökt Pizzakväll med rallyfilm framåt höstkanten.
Under året har vi haft framgång i de flesta cuper och för att nämna några, i Syd Svenska RallyCupen
lotsade Nina Jonasson sin Jimmy Wessbo (Kullings MS) till en 1:a plats i Trimmat 2WD A-Förare.
Robin Adolfsson och Nicklas Ottosson tog hand om 3:e platsen i 4WD klassen. På något högre nivå
har vi äran att få ta hand om både SM guld och SM silver i Wäxjö MS, Jörgen Lindahl gör ett
fantastiskt arbete i högerstolen brevid Thomas Thunström (Ludvika MS) och de tar tillsammans hem
1:a platsen i Trimmat 4WD. Gotlandspojken Sebastian Johansson kör tillsammans med vår Timmy
Berntsson till sig 2:a platsen i Otrimmat JSM.
Vi är inte bara flitiga på tävlandesidan, vi har även hunnit med att arrangera 3 olika tävlingar. SM
tävlingen SSR gick av stapeln i Karlskrona och Wäxjö MS är en stor pusselbit för att få tävlingen att
gå runt, vi finns i tävlingsledning, sekretariat, sträckpersonal och plastningsgäng.
Helgen innan midsommar är vår stora heliga helg, det var då vår Dackefejd gick av stapeln. Årets
tävling utgick från Kvarnhagskällan i Växjö och sträckorna gick mot Alvesta trakten, efter allt slit är
det ändå mödan värt då tävlingen gick med plus och det tack vare ALLA inblandade.
Framåt höstkanten var det dags för 2017 års SSRC final, Wäxjö MS kliver in och levererar en riktigt
bra final.
För att avsluta året lite fint är det väl inte mer än rätt att nämna vårt klubbmästerskap.
Förare: Thomas Kristiansson Kartläsare: Calle Carlsson.
Grattis!
Stort tack till alla inblandade och väl mött 2018.
Rallykommittén

ENDURO

Här kommer en summering av endurosektionens verksamhet under 2017.
Banor och anläggning:
Året i Tunatorp började med vinterförhållanden under januari och februari. Vi gjorde även klart med
arrendeavtal på ett markområde som inte ägs av Växjö kommun.
Perioden med tjällossning blev mycket kort så banan var körbar utan dubbdäck från mitten av mars.
Första halvåret kan summeras med att vi har banan öppen för körning i stort sett hela tiden med varmt
och torrt väder.
Andra halvåret erbjuder även det bra förhållanden fram till november så banan har kunnat hållas öppen
under hela denna perioden. Året sista månader är extremt blöta och banan får stängas under delar av
december månad.
Vi har under året löpande kontakt med kommunen då den södra delen av sträcka 3 sålts till Postnord
som påbörjade ett terminalbygge efter semestern. Vi har påbörjat ett arbeta med förslag till utökning
av sträcka 1 söderut, där det nu kvarstår ett formellt myndighetsgodkännande och röjningsarbete.
Summerat erbjöds det 126 körtillfällen under året vilket gjorde att vi nådde riktigt bra nivå på antalet
öppetdagar, 82 % jfr med målet som är satt till minst 70 % öppna dagar. För att hålla banan i skick
hade vi sju organiserade arbetsdagar/aktiviteter med i snitt 15 deltagare per tillfälle vilket även det är
mycket bra. Flertalet av dessa arbetsdagar har varit kombinerade med körning vilket varit positivt.
Teknikbanan har sedan 2011 varit öppen för större cyklar en dag i veckan för de som betalt den årliga
träningsavgiften.
För våra yngsta förare har vi kunnat erbjuda enduroslingan runt åkern och knattebanan.
Status bantillstånd (Svemo):
1. Teknikbanan godkänd för en tvåårsperiod 2018-2019  Besiktigad dec 2017
2. Endurobanan godkänd för en treårsperiod 2016-2018
Tävling och träning:
Den egna tävlingsverksamheten för 2017 resulterade i fyra KM-tävlingar där två genomfördes i
Tunatorp, en i Ljungby och en i Fiskesjö med i snitt 37 förare per deltävling (rekord). Som vinnare i
KM-serien har vi Ulf Åström i breddklassen, Lars Söderberg i motionsklassen och Ludwig Skog i
ungdomsklassen.
I år arrangerade vi Smålandscupen den 17/6 och körde den som en typ 1 tävling med totalt 155
startande vilket var en minskning jfr med 2016 då vi hade 198 startande. Detta år kördes tävling dagtid
likt 2015/2016 jfr med 2013/2014 som var en dag- och nattävling.
Detta året pausade vi Augustistafetten pga osäkerhet gällande bantillgängligheten, då delarav sträcka
tre stängdes av pga skogsaverkningar och Postnord bygget, samt vikande trend gällande deltagare.

På tävlingarna utanför Växjö har vi under 2017 haft bra en representation och placeringar på större
tävlingar som Stångebro, Ränneslätt och GGN. I övrigt har det varit deltagande på Smålandscupen,
Sydenduron och andra tävlingar i vårt närområde med en del pallplaceringar även där.
Klubben hade detta år en bra representation i enduro SM.
Detta året hade vi inte med någon deltagare i Novemberkåsan, som genomfördes i Enköping
Glädjande är att vi under 2017 har kunnat erbjuda ett antal organiserade träningstillfällen.
Övrigt:
Som tidigare år är det viktigt att alla använder godkända ljuddämpare, och det som gäller på vår
anläggning i Tunatorp och för endurotävlingar är 112 dB med 2 meter max metoden. Bra utfall vid
kontrollmätningar 2017.
Vi har fortsatt haft en riktigt bra tillströmning av nya medlemmar som vi hälsar varmt välkomna.
Organisationen 2013-2017 har utgjorts av en styrelse med två undergrupper, där en ansvarar för banan
och anläggningen och den andra för tränings- och tävlingsverksamheten. Vi har som mål att fortsätta
utveckla våra spår/banor samt tränings- och tävlingsverksamheten, där vi med allas delaktighet och
engagemang kommer att kunna utveckla både förare och anläggning.
Mitt sjunde år som ordförande är till ända, och tillsammans med styrelsen vill jag rikta ett stort tack till
alla medlemmar som har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla vår fina anläggning igång för träning
och tävling under 2017, och vi ser fram emot ett nytt spännande enduroår 2018 – vi ses ute i spåret!
Joakim Carlborg - Ordförande i Endurosektionen
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RADIOSTYRD BILSPORT

Året började på ett bra sätt men slutade tyvärr med en dålig nyhet gällande vår inomhuslokal.
Men vi börjar med lite positiva saker.
Under 2017 har vi fått en ny medlem till vår sektion som bytt ifrån en annan klubb till vår.
Detta är kanske ingen stor händelse normalt sett men när personen heter Alexander Hagberg och är en
av de tre svenskar som är heltidsproffs inom Radiostyrd Bilsport är det lite mer speciellt.
Några korta fakta om Alexander Hagberg.
Han är 28 år gammal och är ursprungligen ifrån Uppsala men bor nu i Luton strax utanför London
ihop med sin fru. Alexander har varit heltidsproffs sedan 2010 och har under denna tid rest världen
runt åtskilliga varv och har tävlandet som sitt yrke. Detta har han gjort framgångsrikt och vann år 2014
som första svensk en VM titel i klassen 1:10 Nitrotouring i Thailand. En hjälp till denna titel fick han
dessutom av vår bereste tävlande Per-Ola Hård som dessutom under VM finalen var med och hjälpte
till som mekaniker. Utöver VM titeln har Alexander dessutom 5st EM titlar och mycket mer så klart.
Då Alex bor i England och reser runt i världen mest hela tiden kommer vi kanske inte att se honom så
ofta på våra aktiviteter men han hjälper gärna till och delar med sig av sina erfarenheter till våra
klubbmedlemmar om vi har frågor om hur det är att utöva vår sport på professionell nivå. Vi tycker
det är jättekul att Alexander vill vara medlem i Wäxjö Motorsällskap och tävla för vår klubb och
hälsar honom såklart välkommen.
Med två stycken anläggningar att hålla lite ordning på finns det alltid underhåll att göra. Under året på
Dackeringen så byttes papptaket ut till plåt på vår redskapsbod, Flaggstänger målades och vi fick upp
lite nya monitorer för resultatvisning under förarställningen. Vi hade en förhoppning att börja med en
liten buggybana på konstgräs också men detta orkade vi inte med detta året.
Under 2017 så arrangerade vi fyra tävlingar. Två Elbilstävlingar i Alvesta ingående i sydsvenska
elbilscupen (SSIC) samt två tävlingar på Dackeringen i Skir. På Dackeringen var det en
Sverigecuptävling i Nitro och elklassen samt i LargeScale klassen var det finalen i deras SM serie.
Vi har fått flera lovord av deltagare på våra arrangemang under året som gått så något rätt gör vi
förhoppningsvis! Vår sektion består av ett litet härligt gäng där ALLA under året ställt upp inför och
under tävlingar efter bästa förmåga!
Sportsliga framgångar i sektionen har vi inte varit utan i år heller.
Under SM/RM utomhus i Örebro gick det helt fantastiskt bra. Vi hade 7st tävlande från WMS i
Örebro. Av dessa 7 så placerar 4st sig på pallen. Per-Ola Hård väljer även att dubbla och deltar i 2st
klasser och sätter pallen i båda.
Mikael Fransson tar ytterligare en mästerskapstitel i 1:8 Track och WMS tar totalt 5st pallplatser av
9st tillgängliga!
1:8 Track
RM Guld till Mikael Fransson, RM Brons till Per-Ola Hård
1:10 NT
RM Silver till Per-Ola Hård , RM Brons till Erika Hellquist
1:10 El
SM silver till Markus Hellquist

För Mikael Fransson så var det väldigt nära att han också skulle vinna ett EM guld till sin RM titel
under året. 2017 arrangerades nämligen Europamästerskap 40+ i Stockholm. Detta är en tävling där
man måste vara minst 40 år för att delta! Mikael var klart snabbast efter kvalomgångarna. Även under
den 45 min långa finalen höll han en klar ledning tills bilen tyvärr i slutet av finalen gick sönder. Trots
detta slutade han på silverplats på hemmaplan vilket verkligen är en bra prestation.
Vi har bara plats att nämna en del här från alla bra resultat som görs men som jag skrivit flera gånger
tidigare så fortsätter Fabian Vernersson, Mattis Järgren och Erik Ström med flera att utvecklas stadigt.
Fabian satsar nu hårt på fler race utomlands med några tävlingar i Europa under 2017.
Längsta resan till en tävling delades mellan Per-Ola Hård och Markus Hellquist som båda reste ner till
Shanghai i Kina för att delta i en populär Elbilstävling med mycket bra startfält. I denna tävling gjorde
Markus Hellquist en fantastisk prestation och slutade på 5:e plats och med det slog ett antal
professionella förare från hela världen.
Så till den tråkiga nyheten. I november blev vi uppsagda från vår elbilslokal i Alvesta av vår
hyresvärd VIDA. Orsaken var att största hyresgästen i fastigheten behöver expandera sin verksamhet.
Vi har hyrt denna lokal under 10 års tid och den har verkligen betytt oerhört mycket för både vår
verksamhet och våra goda tävlingsresultat. Vi har i sektionen ansträngt oss hårt för att hitta både
kortsiktiga och långsiktiga alternativ till ny inomhuslokal. Som kortsiktigt alternativ för att rädda vår
elbilssäsong så hyr vi nu en del i en lagerlokal i Vislanda till Mars ut. Därefter flyttar vi ut till
Dackeringen men senast till hösten behöver vi helst ha ett långsiktigt alternativ för vår
inomhusverksamhet på plats. Alla förslag tas tacksamt emot.
För att tävla framgångsrikt är det viktigt med bra grundträning. Det vet vår yngste aktiva medlem
Edvin Berggren 6 år som sedan något år redan tränar flitigt.
I vår sektion kan alla vara med, från ung till vuxen (om vi motorsportnördar nu någonsin blir vuxna)

Vid tangentbordet
Per Hellquist
Ordförande RB kommittén

SLOTRACING

WMS Slotracing befinner sig för tillfället i vila beträffande den egna tränings och
tävlingsverksamheten.
Under 2017 har vi trots detta haft ett antal sponsorkörningar hos oss, både större och mindre
och det är alltid uppskattat att besöka WMS för lite spårstyrd racing kollegor, vänner eller
kunder/leverantörer emellan. Vi gör vad vi kan för att tillmötesgå de förfrågningar vi får.
Vi underhåller banan och sektionens egna bilar löpande.
För slotracingsektionen
Peter Kenell

RACING
Lukas Sundahl
Lukas Sundahl har utvecklats vidare i Porsche Carrera
Cup Scandinavia under sitt tredje år i cupen. Efter en
mycket stark avslutning säkrade Lukas ”silverpengen” i
Cupen. Starkt gjort av ett privatteam. Nu blir det till att
spänna bågen ännu hårdare 2018 i jakten på guldet.

PLANERAD VERKSAMHET 2018
Rally
10 - 12 maj
16 juni

South Swedish Rally (Tävlingsledning + 1 SS)
Dackefejden

Radiostyrt
26-27 maj
9-10 juni
25 november

Sverigecupen-Large Scale, Skir
Sverigecupen-Nitro + el, Skir
SSIC, inomhus

FK

1 maj
25 – 26 augusti

Kartingskola (datum meddelas senare)
Karting on Tour
Majpokalen
SKCC final

Enduro
19 maj
2 juni
16 juni
6 oktober
29 december

Klubbtävling
Klubbtävling
Nationell tävling
Klubbtävling
Klubbtävling

Folkrace
2 - 3 juni
4 augusti
20 oktober

2-dagars

Events
6 juni

Biltema Meet

Off-road träffar
Se hemsidan. I princip två möten per månad.
31 december
Nyårskörning

Rallyåkarmöte
I princip första måndagen i varje månad i klubblokalen Hammargatan 9

Hagaslättsmöte
I princip sista tisdagen i varje månad. Vintertid Hammargatan 9, Växjö, sommartid Hagaslätt

Enduromöte
Se hemsidan

RB-möte
Se hemsidan

Styrelsemöten (preliminärt)

SLUTORD
Så har WMS avslutat ännu ett framgångsrikt år. Året har gett WMS stora sportsliga framgångar med
SM-medaljer i år igen för våra WMS-are. Lukas Sundahl krigade sig till en silvemedalj i Porsche
Carrera Cup. I rally
Flera av våra yngre medlemmar har verkligen visat framfötterna under året och kan nå ändå större
framgångar under 2018.
WMS har under året arrangerat ett flertal tävlingar i alla sportgrenar.
Våra fasta anläggningar i Ryafällan, Tunatorp, Skir och Hammargatan är en prydnad för klubben tack
vare ett ständigt underhålls- och förbättringsarbete som kräver många timmar av ideellt arbete. I
samarbete med Lessebo MK driver WMS Hagaslätts Motorbana där förbättringar har genomförts och
planer för ytterligare framsteg planeras. Slotracinganläggningen är uppskattad och föremål för
uthyrning under året med Växjö Sportvagnsklubb som en av stamkunderna.

VIDA ARENA 21 Februari
Växjö Lakers bjöd in till en föreningsafton i samband med VLH:s hemmamatch i Vida Arena. Ett stort
antal föreningar tog tillfället i akt att visa upp sig för hockeypubliken.

WMS samlade sina aktiviteter nära vattenhålet för att attrahera hockeypublik i pauserna. Besökande
till WMS var en blandning av intresserade utan tidigare koppling till motorsporten och de som ville
komma fram och dela glada minnen från sin egen aktiva period.

Endurosektionen ställde upp med
sina cyklar för att berätta om
verksamheten ute i Tunatorp.

Kartingsektionen ställde upp med
bilar på serviceställning,
säkerhetsutrustning och några
pokaler.

Bil-O sektionen beskrev ”sporten på rätt
väg”. Bil-O är en sport med stort gemyt
som inte kräver speciell utrustning och
är relativt billig.

WMS är sedan decennier etablerad
som en stor och framgångsrik klubb
inom radiostyrd bilracing. F1-bilar i
skala 1:10. Tekniskt mycket
avancerade men utan hjälpmedel
som Launch Control och ABS

BILTEMA MEET 6 JUNI

Biltema Meet 6 juni blev en familjefest i strålande väder.

Trots tävlingsåtaganden kunde
Enduro ställa upp med en cykel i den
mindre klassen. Här kan man börja
redan i tidig ålder.

Även A-traktorer är välkomna till
Off-Road banan i Ryafällan. Coolt.

Här passademan på att göra lite service av
sina kartingbilar inför publiken. Blev rika
tillfällen till diskussioner

Dubbelkarten drar stort intresse som
vanligt. Finns på Hagaslätt

Per Järgren roade sig med att köra
radiostyrt och berätta om bilarna och
banan.

Mitt i allt kom Rolf ihåg att den gula
alkoholbilen stod hemma så den fick
representera rally. Många minns
Robin Sandbergs osannolika framfart
i bilen
Inte bara publiken uppskattade det vi ställde upp med utan även arrangören. Jag hann knappt hem
förrän vi fick en inbjudan till 2018. Stort tack till alla som kunde ställa upp och visa upp WMS.

KARL-OSKARDAGARNA
För 2017 hade en ny arrangör engagerats. Villkoret för att deltaga i Karl-Oskar dagarna 2017 var ett
icke oväsentligt finansiellt bidrag. Tidigare års deltagare på Biltorget, WMS, Växjö Sportvagnsklubb
och Svenska Jaguarklubben tackade samtliga nej till erbjudandet att finansiellt bidra till Karl-Oskar
dagarna.

Styrelsen TACKAR för 2017 och välkomnar er till Årsmötet.

Styrelsen för Wäxjö Motorsällskap
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