Verksamhetsberättelse för 2017.
Styrelsen för Lunds Auto Club får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2017.
Styrelsen har under 2017 haft följande sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekr.
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Andreas Nilsson
Tomas Sjödell
Daniel Ekdahl
Gunilla Wessberg
Pamela Oddshammar
Tonny Jönsson
Hans-Jürgen Zahnen
Marcus Ekdahl
Hans Svedinger Kjell-Arne Ekdahl, Stefan Wessberg, Gunilla
Wessberg, Ulla Pålsson och Tommy Malm.

Styrelsen har under året haft 5 ordinarie styrelsemöten.
Övriga förtroendevalda
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Bengt Andersson
Jörgen Lundgren
Claes Rosenberg
Lennart Nilsson (Sammankallande)
Sebastian Steiner och Jörgen Lindqvist.

Ansvariga för kommittéerna
Tävling
Sponsor, Reklam, Press
Utbildning
Klubb
Hemsida
Fest
Miljö

Tomas Sjödell, Andreas Nilsson, Jörgen Lindqvist
Kjell-Arne Ekdahl och Stefan Wessberg.
Hans Svedinger och Tomas Sjödell.
Jörgen Lindqvist o Gunilla Wessberg
Pamela Oddshammar och Daniel Ekdahl.
Jörgen Lindqvist och Gunilla Wessberg.
Hans-Jürgen Zahnen

Medlemmar
Medlemsantalet har under året uppgått till 56 betalande medlemmar.
Tävlingskommittén
Vi har även i år arrangerat en tävling ingående i både RS-DM och i Asfaltcupen.
Tävlingen var miljöcertifierad som grönt arrangemang inom bilsporten.
Den 2 juli arrangerades Bravida Prenad Sprinten på Ljungbyhed.
Tävlingen är populär och lockade både fler startande och betydligt mer publik än året innan.
Även domarna var positiva och vi fick bra omdömen.
Stort tack till alla våra duktiga funktionärer som gjorde tävlingen möjlig.
Tack även till alla i tävlingskommittén som gjort ett jätte jobb. Riktar ett speciellt tack till de
som jobbat hårt för att ordna sponsorer. Utan sponsorer blir det ingen tävling!

Vill även passa på att rikta ett tack till de funktionärer som ställt upp och hjälpt andra klubbar
på deras tävlingar.
Vice ordföranden har varit ute som domare på 6 tävlingar.
Nämnas bör även Sebastian Steiner som gör ett utmärkt jobb som tidtagningsexpert på många
tävlingar i södra.
Miljö.
Miljöcertifiering för klubben var klar i början maj 2016 och gäller i 3 år.
Våra tävlande
Klubben har under 2018 haft 7st förare som tävlat i Rally och RS.
Tommy Malm, gjorde starter på både grus och asfalt och knep en 2:A plats i klassen i Hörby.
Håkan Oddshammar, smög in med ny bil till Sydsten Bilteknik Rejset under sensommaren och
slog till med totalseger i första tävlingen!!
Marcus Ekdahl, inledde året med klass seger i Hörby och gjort fina resultat.
Jörgen Lundgren, Södra distriktets snabbaste B-förare som vann det mesta han ställde upp i.
Skawomir Bronk, kämpat bra hela året och gjorde sin bästa säsong hittills! Många pallplatser och
en 8:e plats totalt i Asfaltcup.
Daniel Ekdahl, var antingen på pallen eller i tallen 2017.
Ann Sommar, en mycket stark andra säsong med bl.a. en 2:a plats i Tingsryds tuffa och krävande
rallysprint.
KLUBBMÄSTERSKAP: Blyfoten 2017.
Ett nyinstiftat klubbmästerskap tillkom under säsongen eftersom det inte blivit något gemensamt
mästerskap med Arlövs MC. Priset gick till Jörgen Lundgren eftersom han varit den LAC förare
som presterat bäst när året summerades, 6:a totalt i RS-DM, 1:a i RS-B förar cup och 2:a totalt i
Asfaltcupen! Blyfoten delades ut under festliga former på vår julfest.
Sponsorkommittén
Våra annonsörer och sponsorer har under verksamhetsåret 2017 haft en mycket positiv
inställning till vår tävlingsverksamhet. Vi tackar alla som ställt upp för klubben 2017, och
hoppas att 2018 blir minst lika positivt.
Utbildning
Klubben har varit representerad vid Södra Bilsportförbundets årsmöte den 18/2 i Simrishamn.
Klubben har också varit representerad vid arrangörsträffar i Hässleholm vid ett flertal tillfällen
Flera av våra medlemmar har deltagit i de förarlicenskurser som har genomförts.
Festkommittén.
Som avslutning på tävlingsåret 2017 arrangerades även i år en Funktionärsfest / Julfest.
Ca 40 medlemmar deltog och Pamela, Eva och Gunilla hade fixat både god mat och julstämning.
Klubb.
Vår klubblokal finns hos Jörgen Lindqvist på Vinkelhaken. Tack för att du ställer upp Jörgen!
Under året som gått har vi fortsatt med att visa rallyfilm första måndagen i månaden. Hör gärna
av er med tips på aktiviteter på klubbkvällarna. För övrigt grillar vi korv om vädret tillåter och
snackar bil.
Kom du också!
Hemsidan – www.lundsac.se
Pamela är webbansvarig
Maila gärna material och synpunkter på info@lundsac.se

Slutord.
Verksamhetsåret 2017 har varit ett framgångsrikt år för Lunds Auto Club. Vi hoppas att även
2018 ska bli ett bra år både sportsligt och föreningsmässigt.
Vi hälsar alla nya och gamla medlemmar välkomna till klubben och hoppas att ni ska trivas.
Arbetsplan för 2018.
Fortsatt arbete med aktiviteter som kommer våra medlemmar till godo.
Målsättning att höja medlemmarnas licensklasser
Tävlingar 2018,
BRAVIDA PRENAD SPRINTEN den 1 juli 2018.
Vi gläds mycket åt att Bravida Prenad även i år går in som huvudsponsor tillsammans med
Climat 80.
Tävlingen ingår i både RS-DM och Asfaltcupen.
TORNARALLYT den 15 september 2018.
Det blir även denna gång ett samarrangemang med Arlövs MC

Styrelsen

