Verksamhetsberättelse 2017


Battle of Vikings gick av stapeln 4-5 augusti på ny mark i Hällabrottet.



Klubbmästerskap med två deltävlingar arrangerades under året där totalt 39 förare deltog.



Ytterligare en medlem har gått utbildningen ”Guldhjälmen” i syfte att bli ungdomsledare och
kunna hjälpa till med ungdomsverksamheten. Nu har klubben totalt två ungdomsledare.



Föreningen har fortfarande inte hittat någon som kan vara ansvarig för SISU-bidrag,
utbildningar etc. vilket minskar klubbens chanser till ökade intäkter.



Kilsbergens MK deltog på sensommaren i det årliga evenemanget Augustimuller i Fjugesta. I
år fick några av våra yngre talanger stå i rampljuset då de visade upp idrotten och föreningen
med bravur längs en bana med uppbyggda hinder.



Föreningen har under året med ljus och lykta sökt efter ny mark för träningsbana då
Ekeberga ”hänger i luften”. Arbete har hittills inte gett resultat men sökandet fortsätter.



Flera klubbaktiviteter har ägt rum, bla körning och gemensam fika i anslutning till arbetet
kring Battle of Vikings. Även en och annan körning med fika eller grillning på andra banor
eller mark har arrangerats.

Verksamhetsplan 2018


Skaffa minst en träningsbana till klubben som ska passa både ungdomar och vuxna.



Utveckla klubbens ungdomsverksamhet. Tomas Eriksson och Jennifer Qvist är nu utbildade
och godkända för att utfärda ungdomslicensen ”guldhjälm”.



Använda klubbens småhojar, en HVA 50cc och en Kawasaki 65cc.



Fortsätta med klubbmästerskap i samma koncept som tidigare år; ett par olika tillfällen under
året där vi har roligt och samtidigt korar en klubbmästare. Det är viktigt att fler medlemmar
är med och hjälper till vid dessa tillfällen.



Vara med på Augustimuller i Fjugesta och visa upp vår klubb.



Battle of Vikings arrangeras för nionde gången och även i år körs den i Hällabrottet.



Få upp klubbkänslan ännu mer, fler aktiviteter både med och utan hoj. Det finns många
områden inom föreningslivet som styrelsen behöver hjälp med från medlemmarna.



Vill medlemmarna arrangera andra tävlingar eller aktiviteter är alla hjärtligt välkomna att
lämna in det till styrelsen. Kilsbergens MK ska fortsätta vara en aktiv klubb och det sker
framförallt genom aktiva medlemmar.

Budget för verksamhetsplanen
Kostnader
Träningsbana, markhyra samt banjobb

100 000:-

Ungdomsverksamhet

10 000:-

Klubbmästerskap

10 000:-

Klubbaktiviteter, träningar, grillning etc.

40 000:-

Summa

160 000:-

Intäkter
Battle of Vikings
Medlemsavgifter 150 st à 350:-

200 000:52 500:-

Summa

252 500:-

RESULTAT

92 500:-

