Ordföranden har ordet !
Så är vi då inne på det nya året 2021.
Dags för att sammanfatta det gångna året, som brukligt är.
Hur kan man sammanfatta detta märkliga år, mer än att det har varit ”jobbigt” för (tror jag) alla
människor, på ett eller annat sätt.
Det började ju med att vi fick ställa in Hässleholms GP, inte för Coronan utan för att en
företagare lade sig emot den bansträckning vi hade, där vi ju körde förbi två skolor!!
Därefter var det Temahallen grussprint som vi tvingades flytta p.g.a. Coronan, till den 31/10.
Sedan skulle SM veckan i Halmstad genomföras med en SM-tävling i vår regi den 28 juni,
men hela SM-veckan ställdes in i ett tidigt skede.
Sedan hade smittspridningen lugnat ner sig under sommaren, så tanken var att vi skulle
kunna köra Exakta Creative Snapphanerally på utsatt tid, d.v.s. den 14-15/8.
Vilket vi också lyckades med, trots att det fanns personer som försökte stoppa det hela genom
att först ringa och anmäla oss för smittskyddsenheten i Malmö två veckor före tävlingen.
Men med hjälp av polismyndigheten i Hässleholm (som har stöttat oss hela året) så fick de inte
genom något stopp där.
Därefter ringde man på onsdagen i tävlingsveckan till juristerna på polismyndigheten i Malmö
för att via dem få stopp på tävlingen. Men genom planering och klokt arbete under ett dygn fick
vi OK på torsdagen kl. 1300 OM VI KÖRDE PUBLIKFRITT!!
Resten är historia – vi öppnade upp för rallytävlingar under hösten i och med detta.
Sedan var det då dags för Temahallen igen. Allt flöt på under förberedelserna och allt var klart
för race, när smittspridningen hade tilltagit så mycket i bl.a. Skåne, så vi tvingades återigen
ställa in en tävling, denna gång p.g.a. Coronan och bara tre dagar före start!
R-B fick stänga ner banan i förtid i våras, men är nu igång med träningar igen.
Road Racing gänget har kört under året med SM-poäng i Superbike, total 4:e plats i Rookie
1000 samt deltagande i Gotland Grand national.
Bil-O med 2 x Nilsson ”körde” till sig bra placeringar i både Öresunds- och Bil-O Syd seriens
pappers/skrivbords-tävlingar.
Offroad/4x4 fick bara genomföra en träff under året, SOT den 7/7 med 30 deltagare.
Nu börjar vi året med att genomföra årsmötet digitalt. Vi har ansökt om att få köra HGP
den 2/5 och Temahallen den 5/6, men om det kommer att gå vet vi idag inte.
Vidare skall vi genomföra sprinten under SM-veckan i Halmstad den 3/7 och Exakta Creative
Snapphanerally den 13-14/8 eller 10-11/9 (inte bestämt ännu).
Styrelsen jobbar också redan nu på att ta fram en mobilanpassad hemsida eller app för
användning under våra evenemang för att ge info till publik, där man skall kunna köpa sitt
program, entréer samt övrig info mm. Vi kommer då att ha tävlingsprogram både digitalt via
appen och i pappersformat som vanligt för de som så önskar.
Och med dessa ord så önskar jag er alla en riktigt God fortsättning på detta nya år!
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Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021!!

Se andra sidan!!!!!!

