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Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under 2020. Planeringen för 
verksamheten 2020 såg väldigt bra ut, vi tvingades att flytta absolutmx.se 
SmålandsCupen Enduro Just 4 Fun från 20 februari p.g.a. mycket ”våt vinter” till den 
22/8, den enda tävling som vi genomförde 2020. I mars tog det fart riktigt med Corona 
och det visade sig att inget skulle bli som förr. 
 

   
”Sjön” nere vid linjen.  Även starka vindar ihop med regn….    
 

Träningsverksamheten har varit i full gång tisdagar, torsdag och lördag med vissa 
undantag då Corona pandemin helt stoppat verksamheten, även för klubbens 
medlemmar. 
Björn Wielander har fixat en lista med träningsvärdar från förarleden, har fungerat bra 
även 2020. Tack alla som ställt upp. Stefan har hållit ihop administrationen i cafeterian 
och lärt upp träningsvärdarna. För säsongen 2021 behöver vi förstärkning då Stefan 
fyllt 70 år kommer han att trappa ned sin verksamhet i klubben, kom gärna med 
namnförslag på lämpliga kandidater. 
 

                             
 
Stefan uppvaktas                      Första träningen i mars                  Första träningen i mars 

 
Under våren ansökte vi om investeringsbidrag för inköp av en traktor, vi fick till slut ett 
bidrag beviljat på 110´för investering i en traktor, den vi hittade kostade 405´ vi 
lyckades sälja vår 30 år gamla traktor på blocket för 65´saken var klar och vi skrev 
kontrakt.  
Mycket arbete har utförts på anläggningen under 2020, kiosken har byggs om så nu har 
vi tre fina toaletter på gaveln ned mot lilla MX banan och parkerings depån, en ny 
dagvatten ledning har grävts från klubbstugan ned till entré sidan för att ta hand om 
det vatten som rinner från startrakan, där finns även rör nedlagda för intallation av  
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framtida investering i kuggrind vid entrén. Gamla publik staket (ca:40 år på nacken) har 
ersatts med nya, knattebanan har fått en inramning av startgrind och startrakan. 
Endurobanan har fått en ordentlig ansiktslyftning med mycket material som är utkört 
för underlätta underhållet. Vi har fått naturmaterial av JMC Timber som är nedsållat till 
0,50, vilket är fina massor att fylla med. Kommer att användas till att bredda våra hopp 
på storabanan under våren 2021.  
 

       
 
Den 22 augusti arrangerade vi absolutmx.se SmålandsCupne Enduro Just 4 Fun 2020 
det visade sig att detta blev den enda deltävlingen som genomfördes i SmålandsCupen 
och DM enduro, vi hade totalt 206 deltagare på plast, fick bra gensvar på tävling som 
genomfördes på ett Corona säkert sätt. Vi satsade mycket energi på att försöka 
arrangera Vreksta Racet, anmälningarna strömmade in och vi hade 72 lag och 40 
dakaråkare anmälda, tyvärr tvingades vi ställa in på måndagen före tävlingen. 
 

           
 
Tävlingsverksamheten både hos oss och andra klubbar har näst intill legat nere, det har 
körts en serie tävling i MK Tranans regi.  
 
Första SM tävlingen arrangerades av BMK Uddevalla 14-16 augusti William Andersson 
var här 2:a i första heatet, tyvärr råkade han ut för en startvurpa i andra heatet och 
man befarade en allvarlig skada, men lyckosamt klarade han sig utan framtida men. 
Han kommer att vara tillbaka på startlinjen 2021. I USM klassen har Emil Blommesköld  
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och Pontus Girmalm kört samtliga 3 deltävlingar Emil placearede sig som total 8:a i 
USM 85cc och Pontus på en 25:e plats, ser ju bra ut inför 2021, grattis grabbar.                 
 
Knatteverksamheten I Vrigstad MK 2020 
Vi har varit ett stort och glatt gäng med ledare, knattar och föräldrar som under gångna 
säsongen tillsammans bedrivit träning.  
Vi som bedrivit träningen är Per Carlsson, Fredrik Abrahamsson och Henrik Engman. Vi 
har också haft stor hjälp av hjälpsamma föräldrar.  
Det har varit ett troget gäng med knattar som återkommit och som mest har vi varit ca 
25 St.  
Då vi oftast varit väldigt många på träningarna och då spridningen i ålder och hastighet 
på knattarna varit stor så har vi delat upp gruppen i två olika grupper. I början av 
säsongen höll alla till nere på lilla banan.  Den ena gruppen körde olika moment på 
planen, bland annat konor, vippbräda, broms och accelerationsträning, olika 
balansmoment mm. Den andra gruppen hade träning på lilla banan med olika moment 
som till exempel kurvtagningsteknik, bromsteknik, positionering på motorcykeln mm.  
Stratgrinden har även varit till stor hjälp vid startträning samt då vi kört tränings heat. 
Under säsongen har en hel del förare från andra klubbar tillkommit då ryktet enligt dom 
varit att vi hållit bra och organiserade träningar vilket vi tycker varit roligt.  
En bit in på säsongen ville vissa prova att köra på stora banan. Efter några gånger med 
träning på både stora och lilla banan blev det så att de flesta med 65cc cyklar och 
uppåt åkte på stora banan. Till en början var det väldigt ovant för en del och vi delade 
då upp den stora banan i övre och under delen så att de snabbaste 85cc kunde ha en 
halva och vi den andra. Relativt snart hade alla fått upp farten så vi bedrev gemensam 
träning. På stora banan fick de praktisera det vi börjat lära oss på den lilla banan.   
Alla knattarna har utvecklats bra men till nästa säsong ska vi snäppa upp tempot lite 
mer med fler korta heat och lite högre fart. Det krävs en lite högre fart för att kunna få 
bra tryck i kurvor och flyt i körningen och där har vi tänkt lägga lite större fokus nästa 
säsong.  
Barnen har varit väldigt duktiga på att visa varandra respekt och ”oftast” lyssnat på oss 
tränare. 
Mvh Per, Fredrik, Henrik. 
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KM har körts  1 deltävling i både enduro och motocross. 
Guldhjälm      
Pl  Namn Klubb Fabrikat H1 H2 Totalt 
1 Cornelia Abrahamsson Vrigstad MK Yamaha 40 40 80 
2 Simon Carlsson Vrigstad MK Kawasaki 37 39 76 
3 Martin Carlsson Vrigstad MK Kawasaki 38 38 76 
4 Lucas Carlsson Vrigstad MK Yamaha 39  - 39 

       

125cc U17      
Pl  Namn Klubb Fabrikat H1 H2 Totalt 
1 Leo Cedermalm Vrigstad MK KTM 40 40 80 

       

Open Motion      
Pl  Namn Klubb Fabrikat H1 H2 Totalt 
1 Markus Gustafsson Vrigstad MK KTM 40 40 80 
2 Christoffer Johansson Vrigstad MK KTM 38 39 77 
3 Mika Karlsson Vrigstad MK Yamaha 39 38 77 
4 Mattias Olsson Vrigstad MK Honda 37 37 74 
5 Per Carlsson Vrigstad MK Husqvarna 36 36 72 
6 Alexander Stewart Vrigstad MK Kawasaki 34 35 69 
7 Dan Andersson Vrigstad MK KTM 35 34 69 
8 Oskar Stewart Vrigstad MK Honda 33 33 66 

 
Enduro Open        

         
Pl Namn Clubb Fabrikat Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Totaltid 

1 Stefan Vinlöf 
Vrigstad 
MK KTM 12:53.2 13:04.9 13:16.0 13:21.1 52:53.2 

2 Björn Wielander 
Vrigstad 
MK Yamaha 13:21.6 13:16.5 13:43.0 14:08.6 54:22.9 

3 Emil Blomesköld 
Vrigstad 
MK Husqvarna 13:50.6 14:04.8 14:51.8 14:17.3 57:04.7 

4 Andreas Aderlind 
Vrigstad 
MK Husqvarna 14:57.0 15:02.1 14:56.4 14:44.8 59:40.5 

5 Johan Hagelvik 
Vrigstad 
MK Husqvarna 15:17.5 15:11.4 14:40.7 14:37.2 59:46.9 

6 Emil Hagelvik 
Vrigstad 
MK Beta 15:52.6 15:58.8 16:05.5 15:23.4 1:03:20.5 

7 Mats Cedermalm 
Vrigstad 
MK Yamaha 16:41.0 16:10.6 15:58.7 16:02.4 1:04:52.9 

8 Nils-Göran Hellkert 
Vrigstad 
MK Yamaha 17:25.8 17:08.8 16:42.5 16:57.9 1:08:15.0 
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Miljöplan 2021 
 
Fortsatt utbyggnad av bullervallarna ned mot Vrigstad samhälle. 
Kontinuerliga bullermätningar i samband med träning och tävling. 
Fortsatt arbete med egenkontroll. Vi kommer att ansöka om medel för att bygga in 
ytterligare ett filter för reningen av spillvatten från tvättanläggningen. 
 
Verksamhetsplan 2021 
 
Vrigstad MK skall även under 2021 fokusera på medlemsvård och tränarledda träningar 
för samtliga åldersklasser. På ungdomssidan startar vi en Guldhjälmsutbildning och 
fortsatt utbildning på att köra crossarna, på stora banan kommer konceptet med 
gästtränare att fortsätta. 
3 st KM tävlingar kommer att arrangeras i såväl MX som enduro. 
Tävlingsverksamheten skall börja den 17/4 med en deltävling i absolutmx.se Smålands 
Cupen Just 4 Fun 2021, Nilssons Motorcup 15/5 USM, JSM samt Dam SM 19-20/6, Serie 
Södra 12/9 samt 13/11 Vreksta Racet 4,5timma 3 mannalag, Ironman. 
 
Riksidrotts Gymnasium (RIG) på Hagabanan 
 
Vrigstad MK har undersökt möjligheten att få ett RIG för MX och Enduro på Hagabanan 
barn och utbildningsnämnden i Sävsjö Kommun har ställt sig positiv till den tänkta 
fördelning 8 st MX och 3 st Enduro och har under senare delen av Januari 2021 ansökt 
om medel och godkännande av utbildningen på RF och Skolverket, Svemo har tillstyrkt 
och nu väntar vi på besked från RF och Skolverket som har fram till den 1/7 på sig att 
göra sitt yttrande, Johnas Stranne (rektor på Aleholms skolan) har via mail kollat hur  
ärendet ligger till och har blivit lovad en snabbare behandling. Om utbildningen tillstyrks 
kommer första elevkullen att starta höstterminen 2022. För så väl boende i Vrigstad 
som garage- och mekaniker -platser i anslutning till Hagabanan för 33 mc (år 1 11st, år 
2 22 st och år 3 33 st elever) samt omklädningsrum och dusch utrymme etc. det finns 
privata intressenter som är villiga att satsa efter ett positivt beslut, det skolan som 
kommer att vara hyresgäst, För VMK:s räkning utgår hyra och underhåll till klubben 
som ersätts av skolan.   
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Ekonomisk Rapport 2020 

    
Ingående balans Inventarie 50 000  
från 2019 Bank 138 478  
 Kassa 6 830  
 Plusgiro 183 861 379 169 

    
Intäkter 2020 Träningsaktiviteter 101 400  
 Medlemsavgifter 50 400  
 Sponsorbidrag 46 720  
 Tävlingsintäkter 70 295  
 Kioskverksamhet 9 203  
 Kommunala bidrag 67 120  
 Kommunala akt. bidrag 2 957  
 Statligt akt. Bidrag 3 212  
 Kommunala invest. Bidrag kiosk  60 000  
 Kommunala invest. Bidrag staket 29 100  
 Kommunala invest. Bidrag traktor 110 000  
 Övriga Intäkter Traktor försäljning 65 500  
 Corona bidrag Q1-Q2 56 000  
 Corona Bidrag Q3 64 000  
 Övriga Intäkter 302 736 209 

    
Utgifter 2020 Underhåll banor -117 959  
 Underhåll maskiner -34 395  
 Underhåll fastighet -75 429  
* Ombyggnad kiosk Kostnader investeringar * -68 157  
 Tävlingskostnader -32 510  
 Drivmedel Banunderhåll -65 886  
 Seriekostnader -4 100  
 El  -26 721  
 Skydd securitas -12 030  
 Försäkringar -14 474  
 Inköp kiosk -1 935  
 Miljöavgift -4 765  
 Bankkostnader, swich, kortterminal -9 868  
 Administrativa kostnader -22 508  
 Medlemsvård utbildning -26 864 -517 601 

 Åretsvinst 218 607  
 Avskrivningar Inventarier -113 750  
 Ränta Traktor -701  
 Vinst/Förlust 2019 104 156 104 156 
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Utgående Balans Inventarier 341 250  
 Kassa  6 878  
till 2020 Bank 16 019  
 Plusgiro 225 085 589 231 

    
Eget kapital Eget kapital -369 169 -369 169 

    
Kortfristiga Skulder Levantörskulder Traktor -81 137  
 Auktion 29/2 2020 -17 225  
 Privata gåvor -17 544 -115 906 

    
Summa eget kapital avsättningar och skulder  -485 076 

    
Beräknat Resultat   104 156 
 
 
 Styrelsen 2020 
 
 


